
 
Каталог метричних книг церков Полтавської губернії, складений за 

алфавітною ознакою  

 

Фонд 706, оп. 2, 3, 4, 5. 

Фонд 801, оп. 1, 2. 

Фонд 1011, оп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Фонд 1072, оп. 1. 

 
Державний архів Полтавської області зберігає порівняно невелику кількість документів 

генеалогічного характеру. Велика частина документів була втрачена в 1917-1921 і 1941-1943 р.; 

були втрати й у ході невиправданих скорочень обсягів збереження. Генеалогічна інформація 

відклалася у фондах Полтавської духовної консисторії (ф.706) - метричні книги і сповідні 

відомості окремих православних церков Золотоніського, Костянтиноградського, 

Кременчуцького і Переяславського повітів за 1799-1917 р., Пирятинського духовного правління 

(ф.801) - те ж за 1758-1857 р. і в збірному фонді 1011 (Православні церкви Полтавської губернії, 

об’єднаний архівний фонд) - те ж по церквах декількох повітів Полтавської губернії за XVIII-

XX ст. У фонді 1072 (Колекція метричних книг рабинатів Полтавської губернії) зберігається 

метрична книга для запису народжених синагоги м. Пирятина. 

Починаючи з 2002 року, у зв’язку із закінченням строку зберігання документів, міські та 

районні відділи реєстрації актів цивільного стану почали здавати до Державного архіву 

Полтавської області метричні книги православних церков Полтавської губернії. На даний 

момент всі відділи РАЦС Полтавської області, які мали вказані документи, передали на 

державне зберігання до фонду “Православні церкви Полтавської губернії” (ф.1011) держархіву 

області всі наявні метричні книги по населеним пунктам, що входять нині до складу 

Гадяцького, Глобинського, Гребінківського, Зіньківського, Кобеляцького, Козельщинського, 

Котелевського, Кременчуцького, Лохвицького, Лубенського, Оржицького, Пирятинського, 

Семенівського, Хорольського, Чорнухинського районів, а також м. Полтави. Перед архівом 

постало першочергове завдання надати упорядковану та узагальнену інформацію щодо 

прийнятих на державне зберігання метричних книг. Нині у фонді 1011 налічується 2553 

метричні книги православних церков Полтавської та частин Херсонської і Харківської губерній 

за 1722-1922 роки. Безумовно, що наявні документи фонду 1011 являють собою найціннішу 

частину архівних скарбів обласного архіву. 

 Кожна метрична книга має три частини: про народження, про шлюб і про померлих. В 

записах про народження вказано соціальний стан батьків, а також місцевість, із якої походив 

батько новонародженого. Вказані також хрещені батьки. Крім прізвищ, імен, по батькові є 

відомості щодо їх соціального стану (селяни, міщани, дворяни, священнослужителі). 

В записах про шлюб є відомості про походження, вік, соціальний стан нареченого та 



нареченої, вказані по двоє поручителів з обох сторін.  

В частині третій - про померлих - містяться відомості про соціальний стан, вік, причину 

смерті, місце поховання. 

Під кожним записом у метричній книзі вказані імена, прізвища та сан духовних осіб, які 

виконували обряд. 

Крім метричних книг, архів зберігає сповідні відомості (розписи) – посімейні списки 

парафіян, де вказаний вік кожного члена родини; слід відзначити, що ці документи рясніють 

неточностями та розбіжностями в записах), а також у невеликій кількості клірові відомості 

церков (в яких є дані про сімейний стан церковнослужителів), книги шлюбних опитів 

("брачных обысков"), де є більш повні відомості про осіб, які бажають одружитися. 

Перелік метричних книг, поданий в алфавітному порядку за географічною ознакою 

(назви населених пунктів), складений з метою полегшити пошук необхідних документів для 

виконання запитів генеалогічного та біографічного характеру, допомогти генеалогам-

дослідникам у пошуках потрібної інформації. Назви населених пунктів подаються за 

адміністративно-територіальним поділом на час створення документа. У зв’язку з частковою 

збереженістю документів немає можливості у переважній більшості випадків встановити 

населені пункти, які входили до складу тих чи інших парафій (це можливо визначити лише на 

1902 р. за відомостями клірової книги Полтавської губернії). 

До переліку занесені всі метричні книги, що зберігаються в фондах 706, 801, 1011, 1072.   

Довідковим апаратом до метричних книг служать описи фондів, географічні покажчики до 

описів, “Анотований реєстр описів: Фонди дорадянського періоду” (Полтава, 2004). Склад та 

зміст метричних книг розкрито у публікаціях: 

Коротенко В.В. Генеалогічні матеріали у Державному архіві Полтавської області 

(дореволюційний період) // Архівний збірник до 80-річчя Державного архіву Полтавської 

області. – Полтава, 1998. – С.35- 39. 

Коротенко В.В. Документи та матеріали з генеалогії священнослужителів у Державному 

архіві Полтавської області // Християнство і культура: історія, традиції, сучасність. Збірник 

наукових праць. – Полтава, 1998. – С.67 - 69. 

Коротенко В.В. Генеалогические материалы в Государственном  архиве  Полтавской  

области (Украина). Обзор фондов дореволюционного периода // Известия Русского 

генеалогического общества. Вып.11. – СПб, 2000. – С.62 - 71. 

Коротенко В.В. Матеріали з генеалогії мешканців Переяславщини у Державному архіві 

Полтавської  області // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. Випуск 

13. Переяслав-Хмельницький. – 2002. – С.248-254. 

Коротенко В.В. Генеалогічні матеріали у фонді Полтавської духовної консисторії 

(Державний архів Полтавської області). Географічний покажчик (ф.706, оп.2, 3, 4, 5) // 



Полтавські  єпархіальні  відомості. – 2002. – № 8. – С.87-98. 

Коротенко В.В. Джерела з  генеалогії  осіб духовного стану  в  Державному    архіві    

Полтавської області // Студії з архівної справи та документознавства. Том 9. – К., 2003. – С.37- 

39. 

Коротенко В.В. Генеалогічні матеріали у фонді Пирятинського духовного правління. 

Державний архів Полтавської області. Географічний покажчик (ф.801, оп.1, 2) // Полтавські  

єпархіальні  відомості. –  2003. – № 9. – С.136-156. 

Коротенко В.В. Документы и материалы по генеалогии малороссийского козачества в 

Государственном архиве Полтавской области // Российский Кто есть Кто (Москва).  -  2004. – № 

5 (44).  – С.69 - 70. 

Коротенко В.В. До питання про вивчення генеалогії козацтва (за документами 

Державного архіву Полтавської області) // Українське козацтво у вітчизняній та 

загальноєвропейській історії. Міжнародна наукова конференція 3-4 червня 2005 р. Тези 

доповідей. Одеса, 2005. – С. 79-81. 

Коротенко В.В. Документи та матеріали з генеалогії козацтва у Державному архіві 

Полтавської області) // Українське козацтво: історія, сучасність, майбутнє. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 28-29 травня 2004 р. Полтава, 2005. – С. 
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Донских В.С., Корицький О.М, Коротенко В.В. Каталог метричних книг православних 
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1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Георгіївська церква, с. Андруші Переяславського повіту 

4. Хутір Чубуковий, дер. Карань, Слобідка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1883-1888: ф.706, оп.2, спр. 3 

6. Шлюб: 1883-1888: ф.706, оп.2, спр. 3 

7. Смерть: 1883-1888: ф.706, оп.2, спр. 3 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Парасковіївська церква, с. Антипівка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 10; 1829: ф.706, оп.4, спр. 188; 1838: ф.706, оп.3, спр. 37 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 10; 1829: ф.706, оп.4, спр. 188; 1838: ф.706, оп.3, спр. 37 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 10; 1829: ф.706, оп.4, спр. 188; 1838: ф.706, оп.3, спр. 37 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1816: ф.706, оп.4, спр.104 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Антонівка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3396; 1835: ф.801, оп.1, спр.3513; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3633; 1837: ф.801, оп.1, спр.3917; 1838: ф.801, оп.1, спр.3918; 1840: ф.801, оп.1, спр.4263; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4520; 1843: ф.801, оп.1, спр.4521; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3396; 1835: ф.801, оп.1, спр.3513; 1836: ф.801, оп.1, спр.3633; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3917; 1838: ф.801, оп.1, спр.3918; 1840: ф.801, оп.1, спр.4263; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4520; 1843: ф.801, оп.1, спр.4521; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3396; 1835: ф.801, оп.1, спр.3513; 1836: ф.801, оп.1, спр.3633; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3917; 1838: ф.801, оп.1, спр.3918; 1840: ф.801, оп.1, спр.4263; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4520; 1843: ф.801, оп.1, спр.4521; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1787: ф.801, оп.1, спр.886; 1789: ф.801, оп.1, спр.987; 

1793: ф.801, оп.1, спр. 1128; 1797: ф.801, оп.1, спр. 1290; 1799: ф.801, оп.1, спр. 1366; 1802: 

ф.801, оп.1, спр. 1566; 1806: ф.801, оп.1, спр. 1786; 1807: ф.801, оп.1, спр. 1840; 1808: ф.801, 

оп.1, спр. 1877; 1809: ф.801, оп.2, спр. 112; 1810: ф.801, оп.1, спр. 1991; 1811: ф.801, оп.1, спр. 

2005; 1812: ф.801, оп.1, спр. 2017; 1813: ф.801, оп.1, спр. 2029; 1814: ф.801, оп.1, спр. 2067; 

1816: ф.801, оп.1, спр. 2156; 1819: ф.801, оп.2, спр. 254; 1821: ф.801, оп.1, спр. 2381; 1822: ф.801, 

оп.1, спр. 2446; 1823: ф.801, оп.1, спр. 2507; 1824: ф.801, оп.1, спр. 2600; 1826: ф.801, оп.1, спр. 

2728; 1828: ф.801, оп.1, спр. 2882; 1831: ф.801, оп.1, спр. 3146; 1832: ф.801, оп.1, спр. 3234; 

1833: ф.801, оп.2, спр. 386; 1834: ф.801, оп.1, спр. 3360; 1837: ф.801, оп.1, спр. 3749; 1838: ф.801, 

оп.1, спр. 3861; 1839: ф.801, оп.1, спр. 4014; 1840: ф.801, оп.1, спр. 4111; 1841: ф.801, оп.2, спр. 

503, 513; 1842: ф.801, оп.1, спр. 4390; 1843: ф.801, оп.1, спр. 4468. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Бабичівка (с. Твердохліби) Кременчуцького повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1875-1879: ф.1011, оп.3, спр.94; 1880-1883: ф.1011, оп.3, спр.95; 1881, 1889, 

1893, 1908-1912, 1915: ф.1011, оп.3, спр.96; 1884-1889: ф.1011, оп.3, спр.97; 189-1893: ф.1011, 

оп.3, спр.98; 1894-1896, 1898, 1899: ф.1011, оп.3, спр.99; 1900-1904, 1907: ф.1011, оп.3, спр.100; 

1900, 1905-1908, 1910, 1911: ф.1011, оп.3, спр.101; 1913-1917: ф.1011, оп.3, спр.102; 1918-1920: 

ф.1011, оп.3, спр.103. 

6. Шлюб: 1875-1879: ф.1011, оп.3, спр.94; 1880-1883: ф.1011, оп.3, спр.95; 1881, 1889, 1893, 

1908-1912, 1915: ф.1011, оп.3, спр.96; 1884-1889: ф.1011, оп.3, спр.97; 189-1893: ф.1011, оп.3, 

спр.98; 1894-1896, 1898, 1899: ф.1011, оп.3, спр.99; 1900-1904, 1907: ф.1011, оп.3, спр.100; 1900, 



1905-1908, 1910, 1911: ф.1011, оп.3, спр.101; 1913-1917: ф.1011, оп.3, спр.102; 1918-1920: 

ф.1011, оп.3, спр.103. 

8. Смерть: 1875-1879: ф.1011, оп.3, спр.94; 1880-1883: ф.1011, оп.3, спр.95; 1881, 1889, 1893, 

1908-1912, 1915: ф.1011, оп.3, спр.96; 1884-1889: ф.1011, оп.3, спр.97; 189-1893: ф.1011, оп.3, 

спр.98; 1894-1896, 1898, 1899: ф.1011, оп.3, спр.99; 1900-1904, 1907: ф.1011, оп.3, спр.100; 1900, 

1905-1908, 1910, 1911: ф.1011, оп.3, спр.101; 1913-1917: ф.1011, оп.3, спр.102; 1918-1920: 

ф.1011, оп.3, спр.103. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Різдво-Богородицька церква, м-ко Баришівка Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1835-1848: ф.706, оп.4, спр. 235 

6. Шлюб: 1835-1847: ф.706, оп.4, спр. 235 

8. Смерть: 1835-1848: ф.706, оп.4, спр. 235 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Воскресенська церква, с. Безпальче Золотоніського повіту 

4. Хут. Левченковий, Вороб’ївка, Добраничівка (на 1802 р.)  

5. Народження: 1816: ф.706, оп.4, спр. 107; 1838: ф.706, оп.4, спр. 253; 1856: ф.706, оп.4, спр. 

339 

6. Шлюб: 1816: ф.706, оп.4, спр. 107; 1838: ф.706, оп.4, спр. 253; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1816: ф.706, оп.4, спр. 107; 1838: ф.706, оп.4, спр. 253; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1816: ф.706, оп.4, спр.28  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3.Архістратиго-Михайлівська церква , с. Безсали Лохвицького повіту. 

4. хх. Слобідка, Дядьківщина ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1878-1885: ф.1011, оп.9, спр.1; 1886-1892: ф.1011,оп.9, спр.2; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.3; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.4; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.5. 

6. Шлюб: 1878-1885: ф.1011, оп.9, спр.1; 1886-1892: ф.1011,оп.9, спр.2; 1894-1900: ф.1011, оп.9, 

спр.3; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.4; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.5. 

8. Смерть: 1878-1885: ф.1011, оп.9, спр.1; 1886-1892: ф.1011,оп.9, спр.2; 1894-1900: ф.1011, оп.9, 

спр.3; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.4; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.5. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, с. Бербениці Лохвицького повіту.  

4. хх. Осняга, Богодарівка ( станом на 1902 р.). 

5. Народження:1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.11; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.12; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.13; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.14; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.15. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.11; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.12; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.13; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.14; 1910-1913,1915-1917: ф.1011, оп.9, спр.15. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.11; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.12; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.13; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.14; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.15. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, м-ко Березань Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1838: ф.706, оп.4, спр. 254; 1843-1859: ф.706, оп.4, спр. 290 

6. Шлюб: 1838: ф.706, оп.4, спр. 254; 1843-1859: ф.706, оп.4, спр. 290 



8. Смерть: 1838: ф.706, оп.4, спр. 254; 1843-1859: ф.706, оп.4, спр. 290 

9. Шлюбні опити: 1877: ф.706, оп.4, спр. 254 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, с. Березняки Хорольського повіту. 

4. с. Острів, хх. Костянтинівка, Бурлакін, Дацієв, Вавіловка (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1869-1872: ф.1011, оп.11, спр.1; 1896-1900: ф.1011, оп.11, спр. 2; 1900-1906: 

ф.1011, оп.11, спр.3; 1902-1908: ф.1011, оп.11, спр.4; 1907-1910: ф.1011, оп.11, спр.5; 1906, 1916: 

ф.1011, оп.11, спр.6; 1893-1897, 1917-1918: ф.1011, оп.11, спр.7; 1915, 1918: ф.1011, оп.11, спр.8; 

1911-1915, 1919: ф.1011, оп.11, спр.9; 1909: ф.1011, оп.11, спр.26; 1876-1881: ф.1011, оп.11, 

спр.37; 1880: ф.1011, оп.11, спр.39; 1881, 1889: ф.1011, оп.11, спр.40; 1911: ф.1011, оп.11, 

спр.44. 

6. Шлюб: 1896-1900: ф.1011, оп.11, спр. 2; 1900-1906: ф.1011, оп.11, спр.3; 1902-1908: ф.1011, 

оп.11, спр.4; 1907-1910: ф.1011, оп.11, спр.5; 1916: ф.1011, оп.11, спр.6; 1893-1897, 1917-1918: 

ф.1011, оп.11, спр.7; 1915, 1918: ф.1011, оп.11, спр.8; 1911, 1914-1915: ф.1011, оп.11, спр.9; 

1909: ф.1011, оп.11, спр.26; 1880: ф.1011, оп.11, спр.39; 1881, 1889: ф.1011, оп.11, спр.40; 1911: 

ф.1011, оп.11, спр.44. 

8. Смерть: 1896-1900: ф.1011, оп.11, спр. 2; 1900-1906: ф.1011, оп.11, спр.3; 1897, 1902-1908: 

ф.1011, оп.11, спр.4; 1907-1910: ф.1011, оп.11, спр.5; 1916: ф.1011, оп.11, спр.6; 1892-1897, 1916: 

ф.1011, оп.11, спр.7; 1915, 1918: ф.1011, оп.11, спр.8; 1911-1915, 1917: ф.1011, оп.11, спр.9; 

1909: ф.1011, оп.11, спр.26; 1880: ф.1011, оп.11, спр.39; 1881, 1903: ф.1011, оп.11, спр.40; 1911: 

ф.1011, оп.11, спр.44.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Березова Рудка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3398; 1835: ф.801, оп.1, спр.3514; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3635; 1837: ф.801, оп.1, спр.3920; 1840: ф.801, оп.1, спр.4264; 1842: ф.801, оп.1, спр.4524; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4631;  

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3398; 1835: ф.801, оп.1, спр.3514; 1836: ф.801, оп.1, спр.3635; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3920; 1840: ф.801, оп.1, спр.4264; 1842: ф.801, оп.1, спр.4524; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4631;  

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3398; 1835: ф.801, оп.1, спр.3514; 1836: ф.801, оп.1, спр.3635; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3920; 1840: ф.801, оп.1, спр.4264; 1842: ф.801, оп.1, спр.4524; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4631;  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1770: ф.801, оп.1, спр.258; 1775: ф.801, оп.1, спр.405; 

1777: ф.801, оп.1, спр.540; 1778: ф.801, оп.1, спр.573; 1779: ф.801, оп.1, спр.626; 1782: ф.801, 

оп.1, спр.733; 1783: ф.801, оп.1, спр.726; 1786: ф.801, оп.2, спр. 13; 1789: ф.801, оп.1, спр.988; 

1790: ф.801, оп.1, спр. 1041; 1793: ф.801, оп.1, спр.1129; 1797: ф.801, оп.1, спр. 1291; 1800: 

ф.801, оп.1, спр. 1426; 1802: ф.801, оп.1, спр. 1567; 1806: ф.801, оп.1, спр. 1786; 1808: ф.801, 

оп.1, спр. 1877; 1810: ф.801, оп.1, спр. 1992; 1816: ф.801, оп.1, спр. 2157; 1818: ф.801, оп.1, 

спр.2238; 1821: ф.801, оп.1, спр. 2382; 1822: ф.801, оп.1, спр. 2447; 1823: ф.801, оп.1, спр. 2509; 

1824: ф.801, оп.1, спр. 2601; 1826: ф.801, оп.1, спр. 2726; 1828: ф.801, оп.1, спр. 2882; 1831: 

ф.801, оп.1, спр. 3147; 1832: ф.801, оп.1, спр. 3234; 1833: ф.801, оп.2, спр. 420; 1834: ф.801, оп.1, 

спр. 3361; 1837: ф.801, оп.1, спр. 3751; 1838: ф.801, оп.1, спр. 3869; 1839: ф.801, оп.1, спр. 4016; 

1841: ф.801, оп.1, спр. 4392; 1842: ф.801, оп.1, спр. 4420; 1843: ф.801, оп.1, спр. 4470. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Троїцька  церква, с. Березова  Рудка  Пирятинського повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 



5. Народження: 1883-1887: ф.1011, оп.5, спр.22; 1892: ф.1011, оп.5, спр.23; 1896-1903: ф.1011, 

оп.5, спр.25; 1901, 1903-1906: ф.1011, оп.5, спр.26; 1900-1906: ф.1011, оп.5, спр.27; 1907-1913, 

1915-1916: ф.1011, оп.5, спр.29; 1906-1913: ф.1011, оп.5, спр.30; 1913-1918: ф.1011, оп.5, спр.31. 

6. Шлюб: 1892: ф.1011, оп.5, спр.23; 1899-1903: ф.1011, оп.5, спр.26; 1900-1903, 1905-1908, 

1910-1911, 1913: ф.1011, оп.5, спр.28; 1907-1912: ф.1011, оп.5, спр.30; 1913, 1916: ф.1011, оп.5, 

спр.31. 

8. Смерть: 1892: ф.1011, оп.5, спр.23; 1892-1901: ф.1011, оп.5, спр.24; 1901-1909: ф.1011, оп.5, 

спр.26; 1900-1911, 1913, 1915-1916: ф.1011, оп.5, спр.28; 1910-1914: ф.1011, оп.5, спр.30; 1915-

1918: ф.1011, оп.5, спр.31. 

          

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Бирлівка Пирятинського повіту 

4. Слоб. Бирлова, дер. Семенівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1835: ф.801, оп.1, спр.3516; 1836: ф.801, оп.1, спр.3637; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3800; 1840: ф.801, оп.1, спр.4269; 1842: ф.801, оп.1, спр.4528; 1843: ф.801, оп.1, спр.4529; 

6. Шлюб: 1835: ф.801, оп.1, спр.3516; 1836: ф.801, оп.1, спр.3637; 1837: ф.801, оп.1, спр.3800; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4528; 1843: ф.801, оп.1, спр.4529; 

7. Смерть: 1835: ф.801, оп.1, спр.3516; 1836: ф.801, оп.1, спр.3637; 1837: ф.801, оп.1, спр.3800; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4528; 1843: ф.801, оп.1, спр.4529; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.801, оп.1, спр. 1366; 1800: ф.801, оп.1, спр. 

1427; 1805: ф.801, оп.1, спр. 1735; 1806: ф.801, оп.1, спр. 1787; 1808: ф.801, оп.1, спр. 1878; 

1809: ф.801, оп.1, спр. 1939; 1810: ф.801, оп.1, спр. 1992; 1811: ф.801, оп.1, спр. 2005; 1812: 

ф.801, оп.1, спр. 2017; 1815: ф.801, оп.2, спр. 239; 1816: ф.801, оп.1, спр. 2158; 1818: ф.801, оп.1, 

спр.2239; 1819: ф.801, оп.2, спр. 281; 1821: ф.801, оп.1, спр. 2382; 1822: ф.801, оп.1, спр. 2448; 

1823: ф.801, оп.1, спр. 2511; 1824: ф.801, оп.1, спр. 2602; 1825: ф.801, оп.1, спр. 2671; 1826: 

ф.801, оп.1, спр. 2730; 1827: ф.801, оп.1, спр. 2799; 1828: ф.801, оп.1, спр. 2878; 1831: ф.801, 

оп.1, спр. 3147; 1833: ф.801, оп.2, спр. 378; 1834: ф.801, оп.1, спр. 3363; 1837: ф.801, оп.1, спр. 

3753; 1838: ф.801, оп.1, спр. 3865; 1839: ф.801, оп.1, спр. 4019; 1840: ф.801, оп.1, спр. 4116; 

1841: ф.801, оп.1, спр. 4242; 1842: ф.801, оп.2, спр. 580; 1843: ф.801, оп.1, спр. 4472. 

 

1. Херсонська  губернія 

2. Херсонська  єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Білецьківка Олександрійського повіту 

4. Не встановлено 

6. Шлюб: 1884: ф.1011, оп.2, спр.1. 

8. Смерть: 1884: ф.1011, оп.2, спр.1. 

 

1.Херсонська  губернія 

2. Херсонська  єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Білецьківка Олександрійського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1884: ф.1011, оп.3, спр.1; 1890, 1891, 1894, 1895: ф.1011, оп.3, спр.2; 1897, 1899, 

1901, 1902: ф.1011, оп.3, спр.3;  1904, 1905, 1908, 1909, 1910: ф.1011, оп.3, спр.4; 1911, 1912, 

1916: ф.1011, оп.3, спр.5.  

6. Шлюб: 1884: ф.1011, оп.3, спр.1; 1890, 1891, 1894, 1895: ф.1011, оп.3, спр.2; 1897, 1899, 1901, 

1902: ф.1011, оп.3, спр.3; 1904, 1905, 1908, 1909, 1910: ф.1011,оп.3, спр.4; 1911, 1912, 1916: 

ф.1011, оп.3, спр.5  

8. Смерть:  1884: ф.1011, оп.3, спр.1; 1890, 1891, 1894, 1895: ф.1011, оп.3, спр.2; 1897, 1899, 

1901, 1902: ф.1011, оп.3, спр.3; 1904, 1905, 1908, 1909, 1910: ф.1011,оп.3, спр.4; 1911, 1912, 

1916: ф.1011, оп.3, спр.5.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 



3. Михайлівська церква, с. Білогорілка Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.6; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.7; 

1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.8; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.9; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.10. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.6; 1886-1889, 1891-1892: ф.1011, оп.9, спр.7; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.8;  1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.9; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.10. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.6; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.7;1894-1900: ф.1011, оп.9, 

спр.8; 1901-1903, 1905-1907: ф.1011, оп.9, спр.9; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.10. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Білоусівка Золотоніського повіту (див. також ф. 1011, оп.1) 

4. Хут. Нерознаківський, Павликівський, Чумацький (на 1802 р.) 

5. Народження: 1835: ф.706, оп.3, спр. 35; 1855: ф.706, оп.4, спр. 336; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1835: ф.706, оп.3, спр. 35; 1855: ф.706, оп.4, спр. 336; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1835: ф.706, оп.3, спр. 35; 1855: ф.706, оп.4, спр. 336; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1827: ф.706, оп.4, спр.170; 1859: ф.706, оп.3, спр.59 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Білоусівка Золотоніського повіту 

4. хх. Нерознаківський, Павликівський, Чумацький (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1787-1802: ф.1011, оп.1, спр.202; 1803-1813: ф.1011, оп.1, спр.203; 1814-1826: 

ф.1011, оп.1, спр.204; 1827-1839: ф.1011, оп.1, спр.205; 1840-1848: ф.1011, оп.1, спр.206; 1849-

1856: ф.1011, оп.1, спр.207. 

6. Шлюб: 1787-1802, 1805-1810: ф.1011, оп.1, спр.202; 1803-1813: ф.1011, оп.1, спр.203; 1814-

1826: ф.1011, оп.1, спр.204; 1827-1839: ф.1011, оп.1, спр.205; 1840-1848: ф.1011, оп.1, спр.206; 

1849-1856: ф.1011, оп.1, спр.207. 

8. Смерть: 1787-1802, 1804-1818: ф.1011, оп.1, спр.202; 1803-1813: ф.1011, оп.1, спр.203; 1814-

1826: ф.1011, оп.1, спр.204; 1827-1841: ф.1011, оп.1, спр.205; 1842-1848: ф.1011, оп.1, спр.206; 

1849-1856: ф.1011, оп.1, спр.207. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, с. Білоусівка Лохвицького повіту. 

4. хх. Сеніковщина, Голотовщина, Суха-Лохвиця, Нечипориха (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1897-1885: ф.1011, оп.7, спр.1; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.2; 1894-1900: 

ф.1011, оп.7, спр.3; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.4; 1909-1917: ф.1011, оп.7, спр.5.  

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.1; 1886-1892: ф.1011, оп.7,спр.2; 1894-1900: ф.1011, оп.7, 

спр.3; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.4; 1909-1917: ф.1011, оп.7, спр.5.   

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.1; 1886-1892: ф.1011, оп.7,спр.2; 1894-1900: ф.1011, оп.7, 

спр.3; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.4; 1909-1917: ф.1011, оп.7, спр.5.  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.5; 1768: ф.801, оп.1, 

спр.195; 1775: ф.801, оп.1, спр.402, 403; 1777: ф.801, оп.1, спр.538; 1781: ф.801, оп.1, спр.703; 

1782: ф.801, оп.1, спр.734; 1786: ф.801, оп.2, спр.20; 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Георгіївська церква, с. Білоцерківці  Лохвицького повіту    

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1895: ф.1011, оп.5, спр.32; 1897-1900: ф.1011, оп.5, спр.33; 1900-1901, 1907-

1910: ф.1011, оп.5, спр. 34; 1901-1902, 1905-1907, 1917-1918: ф.1011, оп.5, спр.35; 1901-1907: 

ф.1011, оп.5, спр.36; 1910-1916: ф.1011, оп.5, спр.37; 1913-1914, 1918: ф.1011, оп.5, спр.38; 1913, 

1915: ф.1011, оп.5, спр39; 1891-1895: ф.1011, оп.5, спр.208. 



6. Шлюб: 1895: ф.1011, оп.5, спр.32; 1897-1900: ф.1011, оп.5, спр.33; 1910-1912: ф.1011, оп.5, 

спр.34; 1917-1918: ф.1011, оп.5, спр.35; 1901-1907: ф.1011, оп.5, спр.36; 1910-1916: ф.1011, оп.5, 

спр.37; 1913-1914: ф.1011, оп.5, спр.38; 1915: ф.1011, оп.5, спр.39.  

8. Смерть: 1895: ф.1011, оп.5, спр.32; 1897-1900: ф.1011, оп.5, спр.33; 1900-1902, 1907-1911: 

ф.1011, оп.5, спр.34; 1917-1918: ф.1011, оп.5, спр.35; 1901-1907: ф.1011, оп.5, спр.36; 1910-1916: 

ф.1011, оп.5, спр.37; 1913-1914, 1918-1919: ф.1011, оп.5, спр.38; 1915: ф.1011, оп.5, спр.39; 

1893-1898: ф.1011, оп.5, спр.208. 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1766: ф.801, оп.1, спр.99; 1767: ф.801, оп.1, спр.138; 

1768: ф.801, оп.1, спр.194; 1772: ф.801, оп.1, спр.305; 1775: ф.801, оп.1, спр.404; 1777: ф.801, 

оп.1, спр.538; 1778: ф.801, оп.1, спр.572; 1781: ф.801, оп.1, спр.704; 1782: ф.801, оп.1, спр.734; 

1783: ф.801, оп.1, спр.786; 1784: ф.801, оп.1, спр.810; 1787: ф.801, оп.1, спр.889; 1793: ф.801, 

оп.1, спр.1128; 1796: ф.801, оп.2, спр.49; 1797: ф.801, оп.1, спр.1291; 1800: ф.801, оп.1, спр.1426; 

1802: ф.801, оп.1, спр.1567; 1803: ф.801, оп.2, спр.72;  

 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Георгіївська церква, с. Білошапки Пирятинського повіту 

4. Хут. Запереводський, Отрада (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3397; 1835: ф.801, оп.1, спр.3514; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3634; 1837: ф.801, оп.1, спр.3919; 1840: ф.801, оп.1, спр.4265; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4522; 1843: ф.801, оп.1, спр.4523; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3397; 1835: ф.801, оп.1, спр.3514; 1836: ф.801, оп.1, спр.3634; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3919; 1840: ф.801, оп.1, спр.4265;1842: ф.801, оп.1, спр.4522; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4523; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3397; 1835: ф.801, оп.1, спр.3514; 1836: ф.801, оп.1, спр.3634; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3919; 1840: ф.801, оп.1, спр.4265; 1842: ф.801, оп.1, спр.4522; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4523; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1784: ф.801, оп.1, спр.808; 1786: ф.801, оп.2, спр.12; 

1787: ф.801, оп.1, спр.887; 1789: ф.801, оп.1, спр.988; 1793: ф.801, оп.1, спр.1128; 1797: ф.801, 

оп.1, спр.1291; 1806: ф.801, оп.1, спр.1786; 1807: ф.801, оп.1, спр.1841; 1808: ф.801, оп.1, 

спр.1877; 1810: ф.801, оп.1, спр.1992; 1811: ф.801, оп.1, спр.2005; 1812: ф.801, оп.1, спр.2017; 

1813: ф.801, оп.1, спр.2029; 1814: ф.801, оп.1, спр.2067; 1815: ф.801, оп.1, спр.2108; 1816: ф.801, 

оп.1, спр.2156; 1818: ф.801, оп.1, спр.2238; 1821: ф.801, оп.1, спр.2381; 1822: ф.801, оп.1, 

спр.2446; 1823: ф.801, оп.1, спр.2508; 1824: ф.801, оп.1, спр.2600; 1825: ф.801, оп.1, спр.2671; 

1826: ф.801, оп.1, спр.2728; 1828: ф.801, оп.1, спр.2882; 1829: ф.801, оп.1, спр.2956; 1830: ф.801, 

оп.1, спр.3054; 1831: ф.801, оп.1, спр.3146; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, 

спр.390; 1834: ф.801, оп.1, спр.3360; 1837: ф.801, оп.1, спр.3750; 1838: ф.801, оп.1, спр.3862; 

1839: ф.801, оп.1, спр.4015; 1841: ф.801, оп.1, спр.4240; 1842: ф.801, оп.1, спр.4391; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4469.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Миколаївська церква , с. Бірки Гадяцького повіту. 

4. хх.Даниленковий,Хоменковий, Мельників,Сергієнковий (станом на 1902р.). 

5. Народження: 1879, 1881-1885: ф.1011, оп.6, спр. 40; 1885-1889: ф.1011, оп.6, спр.41; 1890-

1894: ф.1011, оп.6, спр.42; 1895-1899: ф.1011,оп.6, спр.43; 1899-1901:ф.1011, оп.6, спр.44; 1900-

1904: ф.1011, оп.6, спр. 45; 1905-1908: ф.1011, оп.6, спр. 46; 1907-1913: ф.1011, оп.6, спр.47; 

1909-1912: ф.1011, оп.6, спр.48; 1913: ф.1011, оп.6,спр.49; 1913-1917: ф.1011, оп.6, спр.50; 1914: 

ф.1011, оп.6, спр.51; 1915: ф.1011, оп.6, спр.52; 1916: ф.1011, оп.6, спр.53; 1917-1918: ф.1011, 

оп.6, спр.54. 

6. Шлюб: 1879, 1881-1885: ф.1011, оп.6, спр. 40; 1885-1889: ф.1011, оп.6, спр.41; 1890-1894: 

ф.1011, оп.6, спр.42; 1895-1899: ф.1011,оп.6, спр.43; 1899-1901:ф.1011, оп.6, спр.44; 1900-1904: 

ф.1011, оп.6, спр. 45; 1905-1908: ф.1011, оп.6, спр. 46; 1907-1913: ф.1011, оп.6, спр.47; 1909-



1912: ф.1011, оп.6, спр.48; 1913: ф.1011, оп.6,спр.49; 1913-1917: ф.1011, оп.6, спр.50; 1914: 

ф.1011, оп.6, спр.51; 1915: ф.1011, оп.6, спр.52; 1916: ф.1011, оп.6, спр.53; 1917-1918: ф.1011, 

оп.6, спр.54. 

8. Смерть: 1879, 1881-1885: ф.1011, оп.6, спр. 40; 1885-1889: ф.1011, оп.6, спр.41; 1890-1894: 

ф.1011, оп.6, спр.42; 1895-1899: ф.1011,оп.6, спр.43; 1899-1901:ф.1011, оп.6, спр.44; 1900-1904: 

ф.1011, оп.6, спр. 45; 1905-1908: ф.1011, оп.6, спр. 46; 1907-1913: ф.1011, оп.6, спр.47; 1909-

1912: ф.1011, оп.6, спр.48; 1913: ф.1011, оп.6,спр.49; 1913-1917: ф.1011, оп.6, спр.50; 1914: 

ф.1011, оп.6, спр.51; 1915: ф.1011, оп.6, спр.52; 1916: ф.1011, оп.6, спр.53; 1917-1918: ф.1011, 

оп.6, спр.54. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Покровська церква, с. Бобрик Гадяцького повіту. 

4. хх. Симоткиний, Мартиновський, Могилатовий, Морозовщина, Погорілий  ( станом на 1902 

р.). 

5. Народження: 1875: ф.1011,оп.6, спр. 55; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 56, 1878: ф.1011, оп.6, спр.57; 

1879: ф.1011, оп.6, спр.58; 1880: ф.1011, оп.6 спр. 59; 1881: ф.1011, оп.6, спр.60; 1882: ф.1011, 

оп.6, спр.61; 1883: ф.1011, оп.6, спр.62; 1884: ф.1011, оп.6, спр.63; 1885: ф.1011, оп.6, спр.64; 

1886: ф.1011, оп.6, спр.65; 1887: ф.1011, оп.6, спр.66; 1888: ф.1011, оп.6, спр.67; 1889: ф.1011, 

оп.6, спр.68; 1890: ф.1011, оп.6, спр.69; 1891: ф.1011, оп.6, спр.70; 1892: ф.1011, оп.6, спр.71; 

1893: ф.1011, оп.6, спр.72; 1894: ф.1011, оп.6, спр.73; 1895: ф.1011, оп.6, спр.74; 1896: ф.1011, 

оп.6, спр.75; 1897: ф.1011, оп.6, спр.76; 1898: ф.1011, оп.6, спр.77; 1899: ф.1011, оп.6, спр.78; 

1900: ф.1011, оп.6, спр.79; 1901: ф.1011, оп.6, спр.80; 1902: ф.1011, оп.6, спр.81; 1903: ф.1011, 

оп.6, спр.82; 1904: ф.1011, оп.6, спр.83; 1905: ф.1011, оп.6, спр.84; 1906: ф.1011, оп.6, спр.85; 

1907: ф.1011, оп.6, спр.86; 1908: ф.1011, оп.6, спр.87; 1909: ф.1011, оп.6, спр.88; 1910: ф.1011, 

оп.6, спр.89; 1911: ф.1011, оп.6, спр.90; 1912: ф.1011, оп.6, спр.91; 1913: ф.1011, оп.6, спр.92; 

1915: ф.1011, оп.6, спр.93; 1916: ф.1011, оп.6, спр.94; 1917: ф.1011, оп.6, спр.95. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011,оп.6, спр. 55; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 56, 1878: ф.1011, оп.6, спр.57; 1879: 

ф.1011, оп.6, спр.58; 1880: ф.1011, оп.6 спр. 59; 1881: ф.1011, оп.6, спр.60; 1882: ф.1011, оп.6, 

спр.61; 1883: ф.1011, оп.6, спр.62; 1884: ф.1011, оп.6, спр.63; 1885: ф.1011, оп.6, спр.64; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.65; 1887: ф.1011, оп.6, спр.66; 1888: ф.1011, оп.6, спр.67; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.68; 1890: ф.1011, оп.6, спр.69; 1891: ф.1011, оп.6, спр.70; 1892: ф.1011, оп.6, спр.71; 1893: 

ф.1011, оп.6, спр.72; 1894: ф.1011, оп.6, спр.73; 1895: ф.1011, оп.6, спр.74; 1896: ф.1011, оп.6, 

спр.75; 1897: ф.1011, оп.6, спр.76; 1898: ф.1011, оп.6, спр.77; 1899: ф.1011, оп.6, спр.78; 1900: 

ф.1011, оп.6, спр.79; 1901: ф.1011, оп.6, спр.80; 1902: ф.1011, оп.6, спр.81; 1903: ф.1011, оп.6, 

спр.82; 1904: ф.1011, оп.6, спр.83; 1905: ф.1011, оп.6, спр.84; 1906: ф.1011, оп.6, спр.85; 1907: 

ф.1011, оп.6, спр.86; 1908: ф.1011, оп.6, спр.87; 1909: ф.1011, оп.6, спр.88; 1910: ф.1011, оп.6, 

спр.89; 1911: ф.1011, оп.6, спр.90; 1912: ф.1011, оп.6, спр.91; 1913: ф.1011, оп.6, спр.92; 1915: 

ф.1011, оп.6, спр.93; 1916: ф.1011, оп.6, спр.94; 1917: ф.1011, оп.6, спр.95. 

8. Смерть: 1875: ф.1011,оп.6, спр. 55; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 56, 1878: ф.1011, оп.6, спр.57; 

1879: ф.1011, оп.6, спр.58; 1880: ф.1011, оп.6 спр. 59; 1881: ф.1011, оп.6, спр.60; 1882: ф.1011, 

оп.6, спр.61; 1883: ф.1011, оп.6, спр.62; 1884: ф.1011, оп.6, спр.63; 1885: ф.1011, оп.6, спр.64; 

1886: ф.1011, оп.6, спр.65; 1887: ф.1011, оп.6, спр.66; 1888: ф.1011, оп.6, спр.67; 1889: ф.1011, 

оп.6, спр.68; 1890: ф.1011, оп.6, спр.69; 1891: ф.1011, оп.6, спр.70; 1892: ф.1011, оп.6, спр.71; 

1893: ф.1011, оп.6, спр.72; 1894: ф.1011, оп.6, спр.73; 1895: ф.1011, оп.6, спр.74; 1896: ф.1011, 

оп.6, спр.75; 1897: ф.1011, оп.6, спр.76; 1898: ф.1011, оп.6, спр.77; 1899: ф.1011, оп.6, спр.78; 

1900: ф.1011, оп.6, спр.79; 1901: ф.1011, оп.6, спр.80; 1902: ф.1011, оп.6, спр.81; 1903: ф.1011, 

оп.6, спр.82; 1904: ф.1011, оп.6, спр.83; 1905: ф.1011, оп.6, спр.84; 1906: ф.1011, оп.6, спр.85; 

1907: ф.1011, оп.6, спр.86; 1908: ф.1011, оп.6, спр.87; 1909: ф.1011, оп.6, спр.88; 1910: ф.1011, 

оп.6, спр.89; 1911: ф.1011, оп.6, спр.90; 1912: ф.1011, оп.6, спр.91; 1913: ф.1011, оп.6, спр.92; 

1915: ф.1011, оп.6, спр.93; 1916: ф.1011, оп.6, спр.94; 1917: ф.1011, оп.6, спр.95. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 



3. Георгіївська церква, с. Бобрівник Зіньківського повіту 

4. хх. Лісові, Горобіївщина, Дуденків ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1876-1883: ф.1011, оп.4, спр.7; 1877-1884: ф.1011, оп.4, спр.8; 1907-1908, 1914: 

ф.1011, оп.4, спр.41. 

6. Шлюб: 1876-1883: ф.1011, оп.4, спр.7; 1877-1884: ф.1011, оп.4, спр.8; 1907-1908, 1914: 

ф.1011, оп.4, спр.41. 

8. Смерть: 1876-1883: ф.1011, оп.4, спр.7; 1877-1884: ф.1011, оп.4, спр.8; 1907-1908, 1914: 

ф.1011, оп.4, спр.41. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Богдани Золотоніського повіту 

4. Хут. Шкодунівка (на 1802 р.) 

5. Народження: 1838: ф.706, оп.3, спр. 38; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1838: ф.706, оп.3, спр. 38; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1838: ф.706, оп.3, спр. 38; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.98; 1816: ф.706, оп.4, 

спр.105,106; 1841: ф.706, оп.4, спр.275 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Свято-Духівська церква, с. Богдани Пирятинського повіту 

4. Хут. Сіриків, Луданий (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1840: ф.801, оп.1, спр.4266; 1843: ф.801, оп.1, спр.4525;  

6. Шлюб: 1840: ф.801, оп.1, спр.4266; 1843: ф.801, оп.1, спр.4525;  

7. Смерть: 1840: ф.801, оп.1, спр.4266; 1843: ф.801, оп.1, спр.4525;  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1770: ф.801, оп.1, спр.258; 1787: ф.801, оп.1, спр.888; 

1790: ф.801, оп.1, спр.1041; 1793: ф.801, оп.1, спр.1129; 1797: ф.801, оп.1, спр.1292; 1800: ф.801, 

оп.1, спр.1426; 1806: ф.801, оп.1, спр.1787; 1809: ф.801, оп.2, спр.113; 1810: ф.801, оп.1, 

спр.1992; 1812: ф.801, оп.1, спр.2017; 1814: ф.801, оп.1, спр.2068; 1815: ф.801, оп.1, спр.2108; 

1816: ф.801, оп.1, спр.2157; 1818: ф.801, оп.1, спр.2238; 1821: ф.801, оп.1, спр.2383; 1822: ф.801, 

оп.1, спр.2447; 1823: ф.801, оп.1, спр.2510; 1824: ф.801, оп.1, спр.2601; 1826: ф.801, оп.1, 

спр.2729; 1827: ф.801, оп.1, спр.2798; 1828: ф.801, оп.1, спр.2879; 1829: ф.801, оп.1, спр.2957; 

1830: ф.801, оп.1, спр.3054; 1831: ф.801, оп.1, спр.3148; 1840: ф.801, оп.1, спр.4113; 1842: ф.801, 

оп.2, спр.581. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Богодарівка Пирятинського повіту 

4. Хут. Лизогубівка, Іванівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3396; 1835: ф.801, оп.1, спр.3515; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3636; 1837: ф.801, оп.1, спр.3921; 1838: ф.801, оп.1, спр.3922; 1840: ф.801, оп.1, спр.4267; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4526; 1843: ф.801, оп.1, спр.4523; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3396; 1835: ф.801, оп.1, спр.3515; 1836: ф.801, оп.1, спр.3636; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3921; 1838: ф.801, оп.1, спр.3922; 1840: ф.801, оп.1, спр.4267; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4526; 1843: ф.801, оп.1, спр.4523; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3396; 1835: ф.801, оп.1, спр.3515; 1836: ф.801, оп.1, спр.3636; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3921; 1838: ф.801, оп.1, спр.3922; 1840: ф.801, оп.1, спр.4267; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4526; 1843: ф.801, оп.1, спр.4523; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1818: ф.801, оп.1, спр.2239; 1819: ф.801, оп.2, спр.271; 

1822: ф.801, оп.1, спр.2447; 1823: ф.801, оп.1, спр.2510; 1824: ф.801, оп.1, спр.2601; 1826: ф.801, 

оп.1, спр.2729; 1827: ф.801, оп.1, спр.2798; 1828: ф.801, оп.1, спр.2880; 1829: ф.801, оп.1, 

спр.2957; 1830: ф.801, оп.1, спр.3053; 1831: ф.801, оп.1, спр.3148; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 

1833: ф.801, оп.2, спр.419; 1834: ф.801, оп.1, спр.3362; 1837: ф.801, оп.1, спр.3752; 1838: ф.801, 



оп.1, спр.3863; 1839: ф.801, оп.1, спр.4017; 1840: ф.801, оп.1, спр.4114; 1841: ф.801, оп.1, 

спр.4240; 1842: ф.801, оп.1, спр.4392; 1843: ф.801, оп.1, спр.4471. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Богодарівка Пирятинського повіту 

4. Хут. Іванівка, Лизогубівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1833-1839: ф.1011, оп.1, спр.124; 1839-1850: ф.1011, оп.1, спр.125; 1850-1862: 

ф.1011, оп.1, спр.128; 1863-1873: ф.1011, оп.1, спр.129.  

6. Шлюб: 1833-1839: ф.1011, оп.1, спр.124; 1839-1847: ф.1011, оп.1, спр.125; 1847-1875: ф.1011, 

оп.1, спр.127. 

8. Смерть: 1833-1839: ф.1011, оп.1, спр.124; 1839-1844:ф.1011, оп.1, спр.125; 1845-1868:ф.1011, 

оп.1, спр.126; 1869-1878: ф.1011, оп.1, спр.130. 

9. Шлюбні опити: 1869-1877: ф.1011, оп.1, спр.131. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Петропавлівська церква, с. Богодухівка Золотоніського повіту 

4. Дер. Савківка, хут. Петраші (на 1802 р.) 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.4, спр.348 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Свято-Духівська церква, с. Богодухівка Золотоніського повіту 

4. Дер. Головатівка, Іванівка (на 1802 р.) 

5. Народження: 1837: 706, оп.4, спр. 234; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1837: 706, оп.4, спр. 234; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1837: 706, оп.4, спр. 234; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.4, спр.347 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, м-ко Богушкова Слобідка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1803: ф.706, оп.3, спр. 2 а 

6. Шлюб: 1803: ф.706, оп.3, спр. 2 а 

8. Смерть: 1803: ф.706, оп.3, спр. 2 а 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.706, оп.4, спр.10; 1843: ф.706, оп.4, спр.286 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Архістратиго-Михайлівська церква ( з 1903 року – Вознесенська церква), с. Бодаква 

Лохвицького повіту. 

4. с. Хрулі ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.16; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.17; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.18; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.19; 1910-1913: ф.1011, оп.9, спр.20; 1914-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.21; 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.16; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.17; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.18; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.19; 1910-1913: ф.1011, оп.9, спр.20; 1914-1917: ф.1011, 

оп.9, спр.21; 



8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.16; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.17; 1894-1898,1900: 

ф.1011, оп.9, спр.18; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.19; 1910-1913: ф.1011, оп.9, спр.20; 1914-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.21; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Петропавлівська церква, с. Бойківська Слобідка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.3, спр.26; 1842: ф.706, оп.4, спр.282; 

1859: ф.706, оп.3, спр.56 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Георгіївська церква, с. Бондарі Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.13; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.14; 1890-1895; 

ф.1011, оп.7, спр.15; 1891-1901: ф.1011, оп.7, спр.16; 1894-1899: ф.1011, оп.7, спр.17; 1901-1907: 

ф.1011, оп.7, спр.18; 1910-1917: ф.1011, оп.7, спр.19. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.13; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.14; 1886-1895; ф.1011, 

оп.7, спр.15; 1891-1901: ф.1011, оп.7, спр.16; 1894-1899: ф.1011, оп.7, спр.17; 1901-1907: ф.1011, 

оп.7, спр.18; 1910-1914, 1916-1917: ф.1011, оп.7, спр.19. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.13; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.14; 1886-1891; ф.1011, 

оп.7, спр.15; 1891-1898: ф.1011, оп.7, спр.16; 1894-1899: ф.1011, оп.7, спр.17; 1901-1907: ф.1011, 

оп.7, спр.18; 1910-1917: ф.1011, оп.7, спр.19. 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр.55; 1767: ф.801, оп.1, спр.139; 

1768: ф.801, оп.1, спр.196; 1772: ф.801, оп.1, спр.305; 1775: ф.801, оп.1, спр.406; 1778 ? б/д:  

ф.801, оп.1, спр.4655, 4656; 1782: ф.801, оп.1, спр.733; 1784: ф.801, оп.1, спр.809; 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква, с. Бондарі Лохвицького повіту. 

4.  Не встановлено (на 1902 рік не вказана). 

5. Народження: 1851-1867: ф.1011, оп.7, спр.20; 1912, 1914-1915, 1917-1920: ф.1011, оп.7, 

спр.21; 1902-1904, 1908-1913: ф.1011, оп.7, спр.22; 1871-1873, 1881-1890: ф.1011, оп.7, спр.23. 

6. Шлюб: 1851-1867: ф.1011, оп.7, спр.20; 1914, 1917-1919: ф.1011, оп.7, спр.21; 1902, 1908-

1913: ф.1011, оп.7, спр.22; 1871-1872, 1881-1890: ф.1011, оп.7, спр.23. 

8. Смерть: 1851-1867: ф.1011, оп.7, спр.20; 1911, 1914-1915, 1917, 1919-1920: ф.1011, оп.7, 

спр.21; 1902, 1908-1913: ф.1011, оп.7, спр.22; 1871-1873, 1881-1890: ф.1011, оп.7, спр.23.   

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр.55; 1767: ф.801, оп.1, спр.139; 

1768: ф.801, оп.1, спр.196; 1772: ф.801, оп.1, спр.305; 1775: ф.801, оп.1, спр.406; 1778 ? б/д:  

ф.801, оп.1, спр.4655, 4656; 1782: ф.801, оп.1, спр.733; 1784: ф.801, оп.1, спр.809; 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Преображенська церква, с. Бондарі Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

5. Народження: 1894-1897, 1899-1900: ф.1011, оп.7, спр.24. 

6. Шлюб: 1894-1897, 1899-1900: ф.1011, оп.7, спр.24. 

8. Смерть: 1894-1897, 1899-1900: ф.1011, оп.7, спр.24. 

 

1. Полтавська губернія 



2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Бориси Кременчуцького повіту 

4. сс. Іванівка, Мусіївка, Кагамлик, Натягайлівка ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1886-1894: ф.1011, оп.3, спр.104; 1895-1906, 1908: ф.1011, оп.3, спр.105; 1905-

1912: ф.1011,оп.3, спр.106; 1909-1914, 1917, 1918: ф.1011, оп.3, спр.107; 1913-1916: ф.1011, оп.3, 

спр.108; 1918-1920: ф.1011, оп.3, спр.109. 

6. Шлюб: 1886-1894: ф.1011, оп.3, спр.104; 1895-1906, 1908: ф.1011, оп.3, спр.105; 1905-1912: 

ф.1011,оп.3, спр.106; 1909-1914, 1917, 1918: ф.1011, оп.3, спр.107; 1913-1916: ф.1011, оп.3, 

спр.108; 1918-1920: ф.1011, оп.3, спр.109 

8. Смерть: 1886-1894: ф.1011, оп.3, спр.104; 1895-1906, 1908: ф.1011, оп.3, спр.105; 1905-1912: 

ф.1011,оп.3, спр.106; 1909-1914, 1917, 1918: ф.1011, оп.3, спр.107; 1913-1916: ф.1011, оп.3, 

спр.108; 1918-1920: ф.1011, оп.3, спр.109. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, м-ко Бориспіль Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1917: ф.706, оп.4, спр. 431 

6. Шлюб: 1917: ф.706, оп.4, спр. 431 

8. Смерть: 1917: ф.706, оп.4, спр. 431 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська  церква, с. Бригадирівка  Кобеляцького повіту. 

4. сс. Лутовинівка, Оленівка, Петропавлівка, Землемірівка, Майорщина, Олександрівка та ін ( 

станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1895-1899: ф.1011, оп.10, спр.25; 1904-1906: ф.1011, оп.10, спр.28; 1909-1911: 

ф.1011, оп.10, спр.29; 1912-1915: ф.1011, оп.10, спр.30; 1915-1918: ф.1011, оп.10, спр.31; 1917-

1921: ф.1011, оп.10,  спр.32. 

6. Шлюб: 1892-1896: ф.1011, оп.10, спр.26; 1904-1906: ф.1011, оп.10, спр.28; 1909-1911: ф.1011, 

оп.10, спр.29; 1912-1915: ф.1011, оп.10, спр.30; 1915-1918: ф.1011, оп.10, спр.31; 1917-1921: 

ф.1011, оп.10,  спр.32. 

8. Смерть: 1892-1896: ф.1011, оп.10, спр.26; 1904-1906: ф.1011, оп.10, спр.28; 1909-1911: ф.1011, 

оп.10, спр.29; 1912-1915: ф.1011, оп.10, спр.30; 1915-1918: ф.1011, оп.10, спр.31; 1917-1921: 

ф.1011, оп.10,  спр.32. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Іоанно-Богословська церква, с. Брисі Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.22; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.23; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.24; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.25; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.26.  

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.22; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.23; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.24; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.25; 1910-1916: ф.1011, оп.9, спр.26.  

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.22; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.23; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.24; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.25; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.26. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Георгіївська церква, с. Броварки Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр. 96; 1876: ф.1011, оп.6, спр.97; 1877: ф.1011, оп.6, спр.98; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.99; 1879: ф.1011, оп.6, спр.100; 1881: ф.1011, оп.6,спр.101;1882: ф.1011, 

оп.6, спр.102; 1883: ф.1011, оп.6, спр.103; 1884: ф.1011, оп.6, спр.104; 1885: ф.1011, оп.6, 



спр.105; 1886: ф.1011, оп.6, спр.106; 1887: ф.1011, оп.6, спр.107; 1888: ф.1011, спр.6, спр.108; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.109; 1890: ф.1011, оп.6, спр.110; 1891: ф.1011, оп.6, спр.111; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.112; 1893: ф.1011, оп.6, спр.113; 1894: ф.1011, оп.6, спр.114; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр. 115; 1896: ф.1011, оп.6, спр.116; 1897: ф.1011, оп.6, спр.117; 1898: ф.1011, оп.6, спр.118; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.119; 1900: ф.1011, оп.6, спр. 120; 1901: ф.1011, оп.6, спр.121; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.122; 1903: ф.1011, оп.6, спр.123; 1906: ф.1011, оп.6, спр.124; 1907: ф.1011, оп.6, 

спр.125;   

1908: ф.1011, оп.6, спр.126; 1909: ф.1011, оп.6, спр.127; 1911: ф.1011, оп.6,         спр.128;  1912: 

ф.1011, оп.6, спр.129; 1913: ф.1011, оп.6, спр.130; 1915: ф.1011, оп.6, спр.131; 1916: ф.1011, оп.6, 

спр.132. 

 6. Шлюб:  1875: ф.1011, оп.6, спр. 96; 1876: ф.1011, оп.6, спр.97; 1877: ф.1011, оп.6, спр.98; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.99; 1879: ф.1011, оп.6, спр.100; 1881: ф.1011, оп.6, спр.101; 1882: ф.1011, 

оп.6, спр.102; 1883: ф.1011, оп.6, спр.103; 1884: ф.1011, оп.6, спр.104; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.105; 1886: ф.1011, оп.6, спр.106; 1887: ф.1011, оп.6, спр.107; 1888: ф.1011, спр.6, спр.108; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.109; 1890: ф.1011, оп.6, спр.110; 1891: ф.1011, оп.6, спр.111; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.112; 1893: ф.1011, оп.6, спр.113; 1894: ф.1011, оп.6, спр.114; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр. 115; 1896: ф.1011, оп.6, спр.116; 1897: ф.1011, оп.6, спр.117; 1898: ф.1011, оп.6, спр.118; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.119; 1900: ф.1011, оп.6, спр. 120; 1901: ф.1011, оп.6, спр.121; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.122; 1903: ф.1011, оп.6, спр.123; 1906: ф.1011, оп.6, спр.124; 1907: ф.1011, оп.6, 

спр.125;  1908: ф.1011, оп.6, спр.126; 1909: ф.1011, оп.6, спр.127; 1911: ф.1011, оп.6, спр.128;  

1912: ф.1011, оп.6, спр.129; 1913: ф.1011, оп.6, спр.130; 1915: ф.1011, оп.6, спр.131; 1916: 

ф.1011, оп.6, спр.132. 

     8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр. 96; 1876: ф.1011, оп.6, спр.97; 1877: ф.1011, оп.6, спр.98; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.99; 1879: ф.1011, оп.6, спр.100; 1881: ф.1011, оп.6, спр.101; 1882: ф.1011, 

оп.6, спр.102; 1883: ф.1011, оп.6, спр.103; 1884: ф.1011, оп.6, спр.104; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.105; 1886: ф.1011, оп.6, спр.106; 1887: ф.1011, оп.6, спр.107; 1888: ф.1011, спр.6, спр.108; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.109; 1890: ф.1011, оп.6, спр.110; 1891: ф.1011, оп.6, спр.111; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.112; 1893: ф.1011, оп.6, спр.113; 1894: ф.1011, оп.6, спр.114; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр. 115; 1896: ф.1011, оп.6, спр.116; 1897: ф.1011, оп.6, спр.117; 1898: ф.1011, оп.6, спр.118; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.119; 1900: ф.1011, оп.6, спр. 120; 1901: ф.1011, оп.6, спр.121; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.122; 1903: ф.1011, оп.6, спр.123; 1906: ф.1011, оп.6, спр.124; 1907: ф.1011, оп.6, 

спр.125; 1908: ф.1011, оп.6, спр.126; 1909: ф.1011, оп.6, спр.127; 1911: ф.1011, оп.6,         

спр.128;  1912: ф.1011, оп.6, спр.129; 1913: ф.1011, оп.6, спр.130; 1915: ф.1011, оп.6, спр.131; 

1916: ф.1011, оп.6, спр.132. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Різдво-Богородицька церква, с. Бубни Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1856-1865: ф.1011, оп.7, спр.6; 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.7; 1886-1892: 

ф.1011, оп.7, спр.8; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.9; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.10; 1910-1917: 

ф.1011, оп.7, спр.11; 1909: ф.1011, оп.7, спр.12. 

6. Шлюб: 1856-1883: ф.1011, оп.7, спр.6; 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.7; 1886-1892: ф.1011, оп.7, 

спр.8; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.9; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.10; 1910-1917: ф.1011, оп.7, 

спр.11; 1909: ф.1011, оп.7, спр.12.  

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.7; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.8; 1894-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.9; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.10; 1910-1917: ф.1011, оп.7, спр.11; 1906-1909: ф.1011, 

оп.7, спр.12. 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.6; 1765: ф.801, оп.4, спр.56; 

1766: ф.801, оп.1, спр.100; 1767: ф.801, оп.1, спр.140; 1768: ф.801, оп.1, спр.197; 1770: ф.801, 

оп.1, спр.257; 1779: ф.801, оп.1, спр.626; 1784: ф.801, оп.1, спр.809, 810; 1785: ф.801, оп.1, 

спр.851; 1787: ф.801, оп.1, спр.890; 1789: ф.801, оп.1, спр.989; 1793: ф.801, оп.1, спр.1129; 1796: 

ф.801, оп.2, спр.37; 1799: ф.801, оп.1, спр.1367; 1800: ф.801, оп.1, спр.1427; 1803: ф.801, оп.2, 

спр.81; 



 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Бубнівська Слобідка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1817: ф.706, оп.4, спр. 110; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1817: ф.706, оп.4, спр. 110; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1817: ф.706, оп.4, спр. 110; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.706, оп.4, спр.8; 1801: ф.706, оп.4, спр.22; 

бл.1824: ф.706, оп.3, спр.77 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Бубнівщина Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1838: ф.801, оп.1, спр.3923; 1840: ф.801, оп.1, спр.4268; 1842: ф.801, оп.1, 

спр.4527;  

6. Шлюб: 1838: ф.801, оп.1, спр.3923; 1840: ф.801, оп.1, спр.4268; 1842: ф.801, оп.1, спр.4527;  

7. Смерть: 1838: ф.801, оп.1, спр.3923; 1840: ф.801, оп.1, спр.4268; 1842: ф.801, оп.1, спр.4527;  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1777: ф.801, оп.1, спр.540; 1793: ф.801, оп.1, спр.1129; 

1796: ф.801, оп.2, спр.40; 1799: ф.801, оп.1, спр.1367; 1801: ф.801, оп.1, спр.1514; 1805: ф.801, 

оп.1, спр.1736; 1813: ф.801, оп.1, спр.2030; 1816: ф.801, оп.1, спр.2157; 1817: ф.801, оп.1, 

спр.2194; 1819: ф.801, оп.2, спр.288;  1821: ф.801, оп.1, спр.2383; 1822: ф.801, оп.1, спр.2448; 

1823: ф.801, оп.1, спр.2510; 1824: ф.801, оп.1, спр.2602; 1825: ф.801, оп.1, спр.2670; 1827: ф.801, 

оп.1, спр.2799; 1828: ф.801, оп.1, спр.2879; 1829: ф.801, оп.1, спр.2954; 1830: ф.801, оп.1, 

спр.3055; 1831: ф.801, оп.1, спр.3148; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.382; 

1834: ф.801, оп.1, спр.3361; 1837: ф.801, оп.1, спр.3763; 1838: ф.801, оп.1, спр.3864; 1839: ф.801, 

оп.1, спр.4018; 1840: ф.801, оп.1, спр.4115; 1841: ф.801, оп.1, спр.4241; 1842: ф.801, оп.1, 

спр.4392.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, м-ко Бубнове Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Благовіщенська церква, с. Васильки Лохвицького повіту. 

4. с. Христанівка ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.27; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.28; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.29; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр. 30; 1909: ф.1011, оп.9, спр. 31; 1910-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.32. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.27; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.28; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.29; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр. 30; 1909: ф.1011, оп.9, спр. 31; 1910-1917: ф.1011, 

оп.9, спр.32. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.27; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.28; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.29; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр. 30; 1909: ф.1011, оп.9, спр. 31; 1910-1917: ф.1011, 

оп.9, спр.32. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 



3. Миколаївська церква, с. Васютинці Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1826: ф.706, оп.3, спр. 30; 1842: ф.706, оп.3, спр. 43 

6. Шлюб: 1826: ф.706, оп.3, спр. 30; 1842: ф.706, оп.3, спр. 43 

8. Смерть: 1826: ф.706, оп.3, спр. 30; 1842: ф.706, оп.3, спр. 43 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Димитріївська церква, м-ко Велика Бурімка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1811: ф.706, оп.4, спр. 83; 1813: ф.706, оп.3, спр. 11; 1826: ф.706, оп.4, спр. 159; 

1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 11; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 11; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Вейсбахівка Прилуцького повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: інформація відсутня 

6. Шлюб: інформація відсутня 

8. Смерть: інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1785: ф.801, оп.1, спр.851; 1789: ф.801, оп.2, спр.24; 

1799: ф.801, оп.1, спр.1367; 1800: ф.801, оп.1, спр.1427; 1801: ф.801, оп.1, спр.1515; 1802: ф.801, 

оп.1, спр.1568; 1803: ф.801, оп.2, спр.58; 1804: ф.801, оп.2, спр.96; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іоанно-Богословська церква, с. Велика Круча (Круча) Пирятинського повіту 

4. Дер. Сотниківка, Максимівка, Мала Круча, хут. Новоселівка, Олексіївка, Богодарівка, 

Скочак, Індутнівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3409; 1835: ф.801, оп.1, спр.3534; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3655; 1837: ф.801, оп.1, спр.3809; 1840: ф.801, оп.1, спр.4291; 1842: ф.801, оп.1, спр.4556; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4557; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3409; 1836: ф.801, оп.1, спр.3655; 1837: ф.801, оп.1, спр.3809; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4291; 1842: ф.801, оп.1, спр.4556; 1843: ф.801, оп.1, спр.4557; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3409; 1836: ф.801, оп.1, спр.3655; 1837: ф.801, оп.1, спр.3809; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4168; 1842: ф.801, оп.1, спр.4556; 1843: ф.801, оп.1, спр.4557; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.13; 1765: ф.801, оп.1, спр.66; 

1767: ф.801, оп.1, спр.152; 1775: ф.801, оп.1, спр.421; 1768: ф.801, оп.1, спр.213; 1770: ф.801, 

оп.1, спр.254; 1776: ф.801, оп.1, спр.528; 1777: ф.801, оп.1, спр.542; 1779: ф.801, оп.1, спр.625; 

1782: ф.801, оп.1, спр.738; 1786: ф.801, оп.2, спр.16; 1787: ф.801, оп.1, спр.901; 1789: ф.801, 

оп.1, спр.994; 1793: ф.801, оп.1, спр.1134; 1796: ф.801, оп.2, спр.31; 1799: ф.801, оп.1, спр.1370; 

1800: ф.801, оп.1, спр.1432; 1802: ф.801, оп.1, спр.1575; 1807: ф.801, оп.1, спр.1845; 1809: ф.801, 

оп.1, спр.1941; 1810: ф.801, оп.1, спр.1996; 1813: ф.801, оп.1, спр.2034; 1814: ф.801, оп.1, 

спр.2071; 1815: ф.801, оп.1, спр.2112; 1816: ф.801, оп.1, спр.2164; 1817: ф.801, оп.1, спр.2192; 

1818: ф.801, оп.1, спр.2245; 1819: ф.801, оп.2, спр.268; 1821: ф.801, оп.1, спр.2389; 1822: ф.801, 

оп.1, спр.2453; 1823: ф.801, оп.1, спр.2520; 1824: ф.801, оп.1, спр.2609; 1825: ф.801, оп.1, 

спр.2678; 1826: ф.801, оп.1, спр.2737; 1827: ф.801, оп.1, спр.2804; 1828: ф.801, оп.1, спр.2886; 

1829: ф.801, оп.1, спр.2965; 1830: ф.801, оп.1, спр.3059; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, 

оп.2, спр.409; 1834: ф.801, оп.1, спр.3373; 1837: ф.801, оп.1, спр.3771; 1838: ф.801, оп.1, 

спр.3885; 1839: ф.801, оп.1, спр.4036; 1840: ф.801, оп.1, спр.4134; 1841: ф.801, оп.2, спр.519; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4406; 

 



1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Івано-Богословська церква, с. Велика Круча Пирятинського повіту 

4. сс. Сотниківка, Максимівка, Мала Круча, хх. Новоселівка, Олексіївка, Богодарівка, Скочак, 

Індутнівка (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1866-1883: ф.1011, оп.5, спр.40; 1883-1890: ф.1011, оп.5, спр.42; 1896-1901: 

ф.1011, оп.5, спр.44; 1899: ф.1011, оп.5, спр.45; 1900-1902: ф.1011, оп.5, спр.46; 1903-1905: 

ф.1011, оп.5, спр.48; 1906-1908: ф.1011, оп.5, спр.49; 1906-1913: ф.1011, оп.5, спр.50; 1909-1913: 

ф.1011, оп.5, спр.51; 1914-1918: ф.1011, оп.5, спр.54. 

6. Шлюб: 1872-1886: ф.1011, оп.5, спр.41; 1886-1894: ф.1011, оп.5, спр.43; 1899: ф.1011, оп .5, 

спр.45; 1900-1902: ф.1011, оп.5, спр.46; 1903-1905: ф.1011, оп.5, спр.48; 1906-1908: ф.1011, оп.5, 

спр.49; 1909-1913: ф.1011, оп.5, спр.51; 1912-1918: ф.1011, оп.5, спр.53; 1914-1918: ф.1011, оп.5, 

спр54. 

8. Смерть: 1882-1893: ф.1011, оп.5, спр.42; 1899: ф.1011, оп.5, спр.45; 1900-1902: ф.1011, оп.5, 

спр.46; 1904-1910: ф.1011, оп.5, спр.47; 1903-1905: ф.1011, оп.5, спр.48; 1906-1908: ф.1011, оп.5, 

спр.49; 1909-1914: ф.1011, оп.5, спр.51; 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.52; 1914-1918: ф.1011, оп.5, 

спр.54. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, с. Велика Павлівка Зіньківського повіту 

4. хх. Федорівна, Цюцюрівщина, Серапинів, Литвинів ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1867-1872: ф.1011, оп.4, спр.43; 1896-1897: ф.1011, оп.4, спр.41; 1897-1898, 

1902-1906, 1911, 1912-1913: ф.1011, оп.4, спр.9. 

6. Шлюб: 1867-1872: ф.1011, оп.4, спр.43; 1897-1898, 1902-1906, 1911, 1912-1913: ф.1011, оп.4, 

спр.9. 

8. Смерть: 1867-1872: ф.1011, оп.4, спр.43; 1897-1898, 1902-1906, 1911, 1912-1913: ф.1011, оп.4, 

спр.9. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Пелагіївська церква, с. Великий Хутір Золотоніського повіту 

4. Дер. Гайворонщина, Рождественська (на 1802 р.) 

5. Народження: 1842: ф.706, оп.3, спр. 44 

6. Шлюб: 1842: ф.706, оп.3, спр. 44 

8. Смерть: 1842: ф.706, оп.3, спр. 44 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1842: ф.706, оп.4, спр.282 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Іллінська церква , с. Великі Будища Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875-1878: ф.1011, оп.6, спр.133; 1879,1881-1884: ф.1011, оп.6, спр.134; 1885-

1888: ф.1011, оп.6, спр.135; 1889: ф.1011, оп.6, спр.136; 1890: ф.1011, оп.6, спр.137; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.138; 1892: ф.1011, оп.6, спр.139; 1893: ф.1011, оп.6, спр.140; 1894: ф.10111. 

оп.6, спр.141; 1895: ф.1011, оп.6, спр.142; 1896: ф.1011, оп.6, спр.143; 1897: ф.1011, оп.6, 

спр.144; 1898: ф.1011, оп.6, спр.145; 1899: ф.1011, оп.6, спр.146; 1900: ф.1011, оп.6, спр.147; 

1901: ф.1011, оп.6, спр.148; 1902: ф.1011, оп.6, спр.149; 1903: ф.1011, оп.6, спр.150; 1904: 

ф.1011, оп.6, спр.151; 1906: ф.1011, оп.6, спр.152; 1907: ф.1011, оп.6, спр.153; 1908: ф.1011, оп.6, 

спр.154; 1909: ф.1011, оп.6, спр.155; 1910: ф.1011, оп.6, спр.156; 1911: ф.1011, оп.6, спр.157; 

1912: ф.1011, оп.6, спр.158; 1913: ф.1011, оп.6, спр.159; 1914: ф.1011, оп.6, спр.160; 1915: 

ф.1011, оп.6, спр.161; 1916: ф.1011, оп.6, спр. 162; 1917: ф.1011, оп.6, спр.163. 

6. Шлюб. 1875-1878: ф.1011, оп.6, спр.133; 1879,1881-1884: ф.1011, оп.6, спр.134; 1885-1888: 

ф.1011, оп.6, спр.135; 1889: ф.1011, оп.6, спр.136; 1890: ф.1011, оп.6, спр.137; 1891: ф.1011, оп.6, 



спр.138; 1892: ф.1011, оп.6, спр.139; 1893: ф.1011, оп.6, спр.140; 1894: ф.10111. оп.6, спр.141; 

1895: ф.1011, оп.6, спр.142; 1896: ф.1011, оп.6, спр.143; 1897: ф.1011, оп.6, спр.144; 1898: 

ф.1011, оп.6, спр.145; 1899: ф.1011, оп.6, спр.146; 1900: ф.1011, оп.6, спр.147; 1901: ф.1011, оп.6, 

спр.148; 1902: ф.1011, оп.6, спр.149; 1903: ф.1011, оп.6, спр.150; 1904: ф.1011, оп.6, спр.151; 

1906: ф.1011, оп.6, спр.152; 1907: ф.1011, оп.6, спр.153; 1908: ф.1011, оп.6, спр.154; 1909: 

ф.1011, оп.6, спр.155; 1910: ф.1011, оп.6, спр.156; 1911: ф.1011, оп.6, спр.157; 1912: ф.1011, оп.6, 

спр.158; 1913: ф.1011, оп.6, спр.159; 1914: ф.1011, оп.6, спр.160; 1915: ф.1011, оп.6, спр.161; 

1916: ф.1011, оп.6, спр. 162; 1917: ф.1011, оп.6, спр.163. 

8. Смерть. 1875-1878: ф.1011, оп.6, спр.133; 1879,1881-1884: ф.1011, оп.6, спр.134; 1885-1888: 

ф.1011, оп.6, спр.135; 1889: ф.1011, оп.6, спр.136; 1890: ф.1011, оп.6, спр.137; 1891: ф.1011, оп.6, 

спр.138; 1892: ф.1011, оп.6, спр.139; 1893: ф.1011, оп.6, спр.140; 1894: ф.10111. оп.6, спр.141; 

1895: ф.1011, оп.6, спр.142; 1896: ф.1011, оп.6, спр.143; 1897: ф.1011, оп.6, спр.144; 1898: 

ф.1011, оп.6, спр.145; 1899: ф.1011, оп.6, спр.146; 1900: ф.1011, оп.6, спр.147; 1901: ф.1011, оп.6, 

спр.148; 1902: ф.1011, оп.6, спр.149; 1903: ф.1011, оп.6, спр.150; 1904: ф.1011, оп.6, спр.151; 

1906: ф.1011, оп.6, спр.152; 1907: ф.1011, оп.6, спр.153; 1908: ф.1011, оп.6, спр.154; 1909: 

ф.1011, оп.6, спр.155; 1910: ф.1011, оп.6, спр.156; 1911: ф.1011, оп.6, спр.157; 1912: ф.1011, оп.6, 

спр.158; 1913: ф.1011, оп.6, спр.159; 1914: ф.1011, оп.6, спр.160; 1915: ф.1011, оп.6, спр.161; 

1916: ф.1011, оп.6, спр. 162; 1917: ф.1011, оп.6, спр.163. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Великі Бучки Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Кирносівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1863: ф.706, оп.5, спр. 7 

6. Шлюб: 1863: ф.706, оп.5, спр. 7 

8. Смерть: 1863: ф.706, оп.5, спр. 7 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Троїцька церква, с. Вельбівка Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження : 1875: ф.1011, оп.6, спр. 164; 1876: ф.1011, оп.6, спр.165; 1878: ф.1011, оп.6, спр. 

166; 1879: ф.1011, оп.6, спр.167; 1880: ф.1011, оп6, спр.168; 1881: ф.1011, оп.6, спр.169; 1882: 

ф.1011, оп.6, спр.170; 1883: ф.1011, оп.6, спр.171; 1884: ф.1011, оп.6, спр.172; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.173; 1886: ф.1011, оп.6, спр.174; 1887: ф.1011, оп.6, спр.175; 1888: ф.1011, оп.6, спр.176; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.177, 1890: ф.1011, оп.6, спр. 178; 1891: ф.1011, оп.6, спр.179; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.180; 1893: ф.1011, оп.6, спр.181; 1894: ф.1011, оп.6, спр.182; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.183; 1896: ф.1011, оп.6, спр.184; 1897: ф.1011, оп.6, спр.185; 1898: ф.1011, оп.6, спр.186; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.187; 1900: ф.1011, оп.6, спр.188; 1901: ф.1011, оп.6, спр.189; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.190; 1903: ф.1011, оп.6, спр. 191; 1904: ф.1011, оп.6, спр.192; 1905: ф.1011, 

оп.6, спр.193; 1906: ф.1011, оп.6, спр.194; 1907: ф.1011, оп.6, спр.195; 1908: ф.1011, оп.6, спр. 

196; 1909: ф.1011, оп.6, спр.197; 1910: ф.1011, оп.6, спр.198; 1911: ф.1011, оп.6, спр.199; 1912: 

ф.1011, оп.6, спр.200; 1913: ф.1011, оп.6, спр.201; 1914: ф.1011, оп.6, спр.202; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.203; 1916: ф.1011, оп.6, спр.204. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр. 164; 1876: ф.1011, оп.6, спр.165; 1878:  

ф.1011, оп.6, спр. 166; 1879: ф.1011, оп.6, спр.167; 1880: ф.1011, оп6, спр.168; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.169; 1882: ф.1011, оп.6, спр.170; 1883: ф.1011, оп.6, спр.171; 1884: ф.1011, оп.6, спр.172; 

1885: ф.1011, оп.6, спр.173; 1886: ф.1011, оп.6, спр.174; 1887: ф.1011, оп.6, спр.175; 1888: 

ф.1011, оп.6, спр.176; 1889: ф.1011, оп.6, спр.177, 1890: ф.1011, оп.6, спр. 178; 1891: ф.1011, 

оп.6, спр.179; 1892: ф.1011, оп.6, спр.180; 1893: ф.1011, оп.6, спр.181; 1894: ф.1011, оп.6, 

спр.182; 1895: ф.1011, оп.6, спр.183; 1896: ф.1011, оп.6, спр.184; 1897: ф.1011, оп.6, спр.185; 

1898: ф.1011, оп.6, спр.186; 1899: ф.1011, оп.6, спр.187; 1900: ф.1011, оп.6, спр.188; 1901: 

ф.1011, оп.6, спр.189; 1902: ф.1011, оп.6, спр.190; 1903: ф.1011, оп.6, спр. 191; 1904: ф.1011, 

оп.6, спр.192; 1905: ф.1011, оп.6, спр.193; 1906: ф.1011, оп.6, спр.194; 1907: ф.1011, оп.6, 



спр.195; 1908: ф.1011, оп.6, спр. 196; 1909: ф.1011, оп.6, спр.197; 1910: ф.1011, оп.6, спр.198; 

1911: ф.1011, оп.6, спр.199; 1912: ф.1011, оп.6, спр.200; 1913: ф.1011, оп.6, спр.201; 1914: 

ф.1011, оп.6, спр.202; 1915: ф.1011, оп.6, спр.203; 1916: ф.1011, оп.6, спр.204. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр. 164; 1876: ф.1011, оп.6, спр.165; 1878: ф.1011, оп.6, спр. 166; 

1879: ф.1011, оп.6, спр.167; 1880: ф.1011, оп6, спр.168; 1881: ф.1011, оп.6, спр.169; 1882: ф.1011, 

оп.6, спр.170; 1883: ф.1011, оп.6, спр.171; 1884: ф.1011, оп.6, спр.172; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.173; 1886: ф.1011, оп.6, спр.174; 1887: ф.1011, оп.6, спр.175; 1888: ф.1011, оп.6, спр.176; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.177, 1890: ф.1011, оп.6, спр. 178; 1891: ф.1011, оп.6, спр.179; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.180; 1893: ф.1011, оп.6, спр.181; 1894: ф.1011, оп.6, спр.182; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.183; 1896: ф.1011, оп.6, спр.184; 1897: ф.1011, оп.6, спр.185; 1898: ф.1011, оп.6, спр.186; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.187; 1900: ф.1011, оп.6, спр.188; 1901: ф.1011, оп.6, спр.189; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.190; 1903: ф.1011, оп.6, спр. 191; 1904: ф.1011, оп.6, спр.192; 1905: ф.1011, 

оп.6, спр.193; 1906: ф.1011, оп.6, спр.194; 1907: ф.1011, оп.6, спр.195; 1908: ф.1011, оп.6, спр. 

196; 1909: ф.1011, оп.6, спр.197; 1910: ф.1011, оп.6, спр.198; 1911: ф.1011, оп.6, спр.199; 1912: 

ф.1011, оп.6, спр.200; 1913: ф.1011, оп.6, спр.201; 1914: ф.1011, оп.6, спр.202; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.203; 1916: ф.1011, оп.6, спр.204. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Успенська церква, с. Венеславівка Гадяцького повіту. 

4.с. Борсуківка ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1880: ф.1011, оп.6, спр.205; 1881: ф.1011, оп.6, спр.206; 1882: ф.1011, оп.6, 

спр.207; 1883: ф.1011, оп.6, спр.208; 1884: ф.1011, оп.6, спр.209; 1885: ф.1011, оп.6, спр.210; 

1886: ф.1011, оп.6, спр.211; 1887: ф.1011, оп.6, спр.212; 1888: ф.10111, оп.6, спр.213; 1889: 

ф.1011, оп. 6, спр.214; 1890: ф.1011, оп.6, спр.215; 1891: ф.1011, оп.6, спр.216; 1892: ф.1011, 

оп.6, спр.217; 1893: ф.1011, оп.6, спр. 218; 1894: ф.1011, оп.6, спр.219; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.220; 1896: ф.1011, оп.6, спр. 221; 1897: ф.1011, оп.6, спр.222; 1898: ф.1011, оп.6, спр.223; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.224 ; 1900: ф.1011, оп.6, спр.225; 1901: ф.1011, оп.6, спр.226; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.227; 1903: ф.1011, оп.6, спр.228; 1904: ф.1011, оп.6, спр.229; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.230; 1906: ф.1011, оп.6, спр.231; 1907: ф.1011, оп.6, спр.232; 1908: ф.1011, оп.6, спр. 233; 

1909: ф.1011, оп.6, спр.234; 1910: ф.1011, оп.6, спр.235; 1911: ф.1011, оп.6, спр.236; 1912: 

ф.1011, оп.6, спр.237; 1913: ф.1011, оп.6, спр.238;  1914: ф.1011, оп.6, спр.239; 1915: ф.1011, 

оп.6, спр.240; 1916: ф.1011, оп.6, спр.241; 1917: ф.1011, оп.6, спр.242. 

6. Шлюб: 1880: ф.1011, оп.6, спр.205; 1881: ф.1011, оп.6, спр.206; 1882: ф.1011, оп.6, спр.207; 

1883: ф.1011, оп.6, спр.208; 1884: ф.1011, оп.6, спр.209; 1885: ф.1011, оп.6, спр.210; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.211; 1887: ф.1011, оп.6, спр.212; 1888: ф.10111, оп.6, спр.213; 1889: ф.1011, оп. 

6, спр.214; 1890: ф.1011, оп.6, спр.215; 1891: ф.1011, оп.6, спр.216; 1892: ф.1011, оп.6, спр.217; 

1893: ф.1011, оп.6, спр. 218; 1894: ф.1011, оп.6, спр.219; 1895: ф.1011, оп.6, спр.220; 1896: 

ф.1011, оп.6, спр. 221; 1897: ф.1011, оп.6, спр.222; 1898: ф.1011, оп.6, спр.223; 1899: ф.1011, 

оп.6, спр.224 ; 1900: ф.1011, оп.6, спр.225; 1901: ф.1011, оп.6, спр.226; 1902: ф.1011, оп.6, 

спр.227; 1903: ф.1011, оп.6, спр.228; 1904: ф.1011, оп.6, спр.229; 1905: ф.1011, оп.6, спр.230; 

1906: ф.1011, оп.6, спр.231; 1907: ф.1011, оп.6, спр.232; 1908: ф.1011, оп.6, спр. 233; 1909: 

ф.1011, оп.6, спр.234; 1910: ф.1011, оп.6, спр.235; 1911: ф.1011, оп.6, спр.236; 1912: ф.1011, оп.6, 

спр.237; 1913: ф.1011, оп.6, спр.238;  1914: ф.1011, оп.6, спр.239; 1915: ф.1011, оп.6, спр.240; 

1916: ф.1011, оп.6, спр.241; 1917: ф.1011, оп.6, спр.242. 

8. Смерть: 1880: ф.1011, оп.6, спр.205; 1881: ф.1011, оп.6, спр.206; 1882: ф.1011, оп.6, спр.207; 

1883: ф.1011, оп.6, спр.208; 1884: ф.1011, оп.6, спр.209; 1885: ф.1011, оп.6, спр.210; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.211; 1887: ф.1011, оп.6, спр.212; 1888: ф.10111, оп.6, спр.213; 1889: ф.1011, оп. 

6, спр.214; 1890: ф.1011, оп.6, спр.215; 1891: ф.1011, оп.6, спр.216; 1892: ф.1011, оп.6, спр.217; 

1893: ф.1011, оп.6, спр. 218; 1894: ф.1011, оп.6, спр.219; 1895: ф.1011, оп.6, спр.220; 1896: 

ф.1011, оп.6, спр. 221; 1897: ф.1011, оп.6, спр.222; 1898: ф.1011, оп.6, спр.223; 1899: ф.1011, 

оп.6, спр.224 ; 1900: ф.1011, оп.6, спр.225; 1901: ф.1011, оп.6, спр.226; 1902: ф.1011, оп.6, 

спр.227; 1903: ф.1011, оп.6, спр.228; 1904: ф.1011, оп.6, спр.229; 1905: ф.1011, оп.6, спр.230; 

1906: ф.1011, оп.6, спр.231; 1907: ф.1011, оп.6, спр.232; 1908: ф.1011, оп.6, спр. 233; 1909: 



ф.1011, оп.6, спр.234; 1910: ф.1011, оп.6, спр.235; 1911: ф.1011, оп.6, спр.236; 1912: ф.1011, оп.6, 

спр.237; 1913: ф.1011, оп.6, спр.238;  1914: ф.1011, оп.6, спр.239; 1915: ф.1011, оп.6, спр.240; 

1916: ф.1011, оп.6, спр.241; 1917: ф.1011, оп.6, спр.242. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Георгіївська церква, с. Веприк Гадяцького повіту.  

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875-1884: ф.1011, оп.6, спр.243; 1885-1895: ф.1011, оп.6, спр.244; 1896-1906: 

ф.1011, оп.6, спр.245; 1907-1917: ф.1011, оп.6, спр.246. 

6. Шлюб: 1875-1884: ф.1011, оп.6, спр.243; 1885-1895: ф.1011, оп.6, спр.244; 1896-1906: ф.1011, 

оп.6, спр.245; 1907-1917: ф.1011, оп.6, спр.246. 

8. Смерть: 1875-1884: ф.1011, оп.6, спр.243; 1885-1895: ф.1011, оп.6, спр.244; 1896-1906: ф.1011, 

оп.6, спр.245; 1907-1917: ф.1011, оп.6, спр.246. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Миколаївська церква, с. Веприк Гадяцького повіту.  

4. х. Бабин ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1875-1882: ф.1011, оп.6, спр.247; 1883-1891: ф.1011, оп.6, спр.248; 1892-1899: 

ф.1011, оп.6, спр.249; 1900-1905: ф.1011, оп.6, спр.250; 1906-1911: ф.1011, оп.6, спр.251; 1912-

1917: ф.1011, оп.6, спр. 252. 

6. Шлюб:  1875-1882: ф.1011, оп.6, спр.247; 1883-1891: ф.1011, оп.6, спр.248; 1892-1899: ф.1011, 

оп.6, спр.249; 1900-1905: ф.1011, оп.6, спр.250; 1906-1911: ф.1011, оп.6, спр.251; 1912-1917: 

ф.1011, оп.6, спр. 252. 

8. Смерть:  1875-1882: ф.1011, оп.6, спр.247; 1883-1891: ф.1011, оп.6, спр.248; 1892-1899: 

ф.1011, оп.6, спр.249; 1900-1905: ф.1011, оп.6, спр.250; 1906-1911: ф.1011, оп.6, спр.251; 1912-

1917: ф.1011, оп.6, спр. 252. 

  

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Троїцька церква, с. Веприк Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875-1883: ф.1011, оп.6, спр.253; 1884-1891: ф.1011, оп.6, спр.254; 1892-1899: 

ф.1011, оп.6, спр.255; 1900-1909: ф.1011, оп.6, спр.256; 1910-1917: ф.1011, оп.6, спр.257. 

6. Шлюб: 1875-1883: ф.1011, оп.6, спр.253; 1884-1891: ф.1011, оп.6, спр.254; 1892-1899: ф.1011, 

оп.6, спр.255; 1900-1909: ф.1011, оп.6, спр.256; 1910-1917: ф.1011, оп.6, спр.257. 

8. Смерть: 1875-1883: ф.1011, оп.6, спр.253; 1884-1891: ф.1011, оп.6, спр.254; 1892-1899: ф.1011, 

оп.6, спр.255; 1900-1909: ф.1011, оп.6, спр.256; 1910-1917: ф.1011, оп.6, спр.257. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Успенська церква, с. Веприк  Гадяцького повіту. 

4. х. Яновщина ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1875-1880: ф.1011, оп.6, спр.258; 1881-1889: ф.1011, оп.6, спр.259; 1887: ф.1011, 

оп.6, спр.260; 1888: ф.1011, оп.6, спр.261; 1890-1897: ф.1011, оп.6, спр.262; 1898-1903: ф.1011, 

оп.6, спр.263; 1904-1910: ф.1011, оп.6, спр.264; 1910-1917: ф.1011, оп.6, спр. 265. 

6. Шлюб: 1875-1880: ф.1011, оп.6, спр.258; 1881-1889: ф.1011, оп.6, спр.259; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.260; 1888: ф.1011, оп.6, спр.261; 1890-1897: ф.1011, оп.6, спр.262; 1898-1903: ф.1011, оп.6, 

спр.263; 1904-1910: ф.1011, оп.6, спр.264; 1910-1917: ф.1011, оп.6, спр. 265. 

8.Смерть:  1875-1880: ф.1011, оп.6, спр.258; 1881-1889: ф.1011, оп.6, спр.259; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.260; 1888: ф.1011, оп.6, спр.261; 1890-1897: ф.1011, оп.6, спр.262; 1898-1903: ф.1011, оп.6, 

спр.263; 1904-1910: ф.1011, оп.6, спр.264; 1910-1917: ф.1011, оп.6, спр. 265. 

 



1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Назва відсутня, с. Вергуни Хорольського повіту (?) 

4. Не встановлено 

5. Народження: не датовано (поч. ХІХ ст.?): ф.706, оп.4, спр. 433 

6. Шлюб: не датовано (поч. ХІХ ст.?): ф.706, оп.4, спр. 433 

8. Смерть: не датовано (поч. ХІХ ст.?): ф.706, оп.4, спр. 433 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, м-ко Вереміївка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.706, оп.4, спр. 9; 1859: ф.706, оп.4, спр. 57 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, м-ко Вереміївка Золотоніського повіту 

4. Дер. Погоріле, хут. Буромські (на 1802 р.) 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1804: ф.706, оп.4, спр.46; бл.1822: ф.706, оп.4, 

спр.435; 1859: ф.706, оп.4, спр. 58 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, м-ко Вереміївка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): бл.1823: ф.706, оп.4, спр. 78; 1842: ф.706, оп.4, 

спр.281; 1859: ф.706, оп.4, спр. 57 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, с. Вечірки Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3399; 1835: ф.801, оп.1, спр.3517; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3638; 1837: ф.801, оп.1, спр.3801; 1838: ф.801, оп.1, спр.3924; 1840: ф.801, оп.1, спр.4270; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4425; 1843: ф.801, оп.1, спр.4530; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3399; 1835: ф.801, оп.1, спр.3517; 1836: ф.801, оп.1, спр.3638; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3801; 1838: ф.801, оп.1, спр.3924; 1840: ф.801, оп.1, спр.4270; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4425; 1843: ф.801, оп.1, спр.4530; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3399; 1835: ф.801, оп.1, спр.3517; 1836: ф.801, оп.1, спр.3638; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3801; 1838: ф.801, оп.1, спр.3924; 1840: ф.801, оп.1, спр.4270; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4425; 1843: ф.801, оп.1, спр.4530; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1768: ф.801, оп.1, спр.198; 1770: ф.801, оп.1, спр.257; 

1781: ф.801, оп.1, спр.703; 1784: ф.801, оп.1, спр.809; 1785: ф.801, оп.1, спр.851; 1787: ф.801, 

оп.1, спр.891; 1789: ф.801, оп.2, спр.22; 1793: ф.801, оп.1, спр.1130; 1796: ф.801, оп.2, спр.47; 

1797: ф.801, оп.1, спр.1292; 1799: ф.801, оп.1, спр.1367; 1800: ф.801, оп.1, спр.1430; 1802: ф.801, 



оп.1, спр.1568; 1803: ф.801, оп.2, спр.74;805: ф.801, оп.1, спр.1736; 1807: ф.801, оп.1, спр.1841; 

1808: ф.801, оп.1, спр.1878; 1809: ф.801, оп.2, спр.115; 1810: ф.801, оп.1, спр.1993; 1811: ф.801, 

оп.1, спр.2006; 1812: ф.801, оп.1, спр.2018; 1813: ф.801, оп.1, спр.2030; 1814: ф.801, оп.1, 

спр.2068; 1815: ф.801, оп.1, спр.2108; 1816: ф.801, оп.1, спр.2158; 1817: ф.801, оп.1, спр.2194; 

1819: ф.801, оп.2, спр.258; 1821: ф.801, оп.1, спр.2383; 1822: ф.801, оп.1, спр.2448; 1823: ф.801, 

оп.1, спр.2512; 1824: ф.801, оп.1, спр.2602,2603; 1825: ф.801, оп.1, спр.2670; 1826: ф.801, оп.1, 

спр.2730; 1828: ф.801, оп.1, спр.2879; 1829: ф.801, оп.1, спр.2964; 1830: ф.801, оп.1, спр.3054; 

1831: ф.801, оп.1, спр.3148; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.381; 1834: ф.801, 

оп.1, спр.3361; 1837: ф.801, оп.1, спр.3754; 1838: ф.801, оп.1, спр.3867; 1839: ф.801, оп.1, 

спр.4020; 1840: ф.801, оп.1, спр.4117; 1841: ф.801, оп.2, спр.512; 1842: ф.801, оп.1, спр.4393; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4473.  

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська губернія 

3. Успенська церква, с. Вечірки  Пирятинського повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1890-1896: ф.1011, оп.5, спр.55; 1898-1906: ф.1011, оп.5, спр.56; 1900-1908: 

ф.1011, оп.5, спр.57; 1906-1912, 1915, 1917-1919: ф.1011, оп.5, спр.58; 1907-1911, 1913: ф.1011, 

оп.5, спр.59; 1914: ф.1011, оп.5, спр.60; 1918: ф.1011, оп.5, спр.66. 

6. Шлюб: 1890-1897: ф.1011, оп.5, спр.55; 1896-1904: ф.1011, оп.5, спр.56; 1900-1906: ф.1011, 

оп.5, спр.57; 1919: ф.1011, оп.5, спр.58; 1907-1911, 1913: ф.1011, оп.5, спр.59; 1914: ф.1011, оп.5, 

спр.60. 

8. Смерть: 1890-1900: ф.1011, оп.5, спр.55; 1897-1898, 1901-1903: ф.1011, оп.5, спр.56; 1900-

1906: ф.1011, оп.5, спр.57; 1919: ф.1011, оп.5, спр.58; 1907-1911, 1913: ф.1011, оп.5, спр.59; 

1914: ф.1011, оп.5, спр.60. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Війтівці Переяславського повіту 

4. Дер. Мазинки (на 1802 р.) 

5. Народження: Інформація відсутня 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

9. Шлюбні опити: 1803-1814: 1803: ф.706, оп.4, спр. 41 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Війтівці Пирятинського повіту 

4. Дер. Безуглівка, слобода Черкасівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3396; 1835: ф.801, оп.1, спр.3518; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3639; 1837: ф.801, оп.1, спр.3802; 1840: ф.801, оп.1, спр.4271; 1842: ф.801, оп.1, спр.4426; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4531; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3396; 1835: ф.801, оп.1, спр.3518; 1836: ф.801, оп.1, спр.3639; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3802; 1840: ф.801, оп.1, спр.4271; 1842: ф.801, оп.1, спр.4426; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4531; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3396; 1835: ф.801, оп.1, спр.3518; 1836: ф.801, оп.1, спр.3639; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3802; 1840: ф.801, оп.1, спр.4271; 1842: ф.801, оп.1, спр.4426; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4531; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.801, оп.1, спр.1368; 1801: ф.801, оп.1, 

спр.1515; 1802: ф.801, оп.1, спр.1568; 1803: ф.801, оп.2, спр.90; 1805: ф.801, оп.1, спр.1737; 

1806: ф.801, оп.1, спр.1787; 1807: ф.801, оп.1, спр.1841; 1809: ф.801, оп.1, спр.1939; 1810: ф.801, 

оп.1, спр.1993; 1811: ф.801, оп.1, спр.2006; 1813: ф.801, оп.1, спр.2030; 1814: ф.801, оп.1, 

спр.2068; 1815: ф.801, оп.1, спр.2109; 1816: ф.801, оп.1, спр.2159; 1818: ф.801, оп.1, спр.2240; 

1819: ф.801, оп.2, спр.280; 1821: ф.801, оп.1, спр.2383; 1822: ф.801, оп.1, спр.2449; 1823: ф.801, 



оп.1, спр.2513; 1824: ф.801, оп.1, спр.2604; 1825: ф.801, оп.1, спр.2670; 1826: ф.801, оп.1, 

спр.2729; 1828: ф.801, оп.1, спр.2881; 1829: ф.801, оп.1, спр.2958; 1830: ф.801, оп.1, спр.3056; 

1831: ф.801, оп.1, спр.3149; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1833: ф.801, оп.2, спр.394; 1834: ф.801, 

оп.1, спр.3362; 1837: ф.801, оп.1, спр.3755; 1838: ф.801, оп.1, спр.3866; 1839: ф.801, оп.1, 

спр.4021; 1840: ф.801, оп.1, спр.4118; 1841: ф.801, оп.2, спр.515; 1842: ф.801, оп.1, спр.4394; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4474.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Войтове (Ветово) Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1813-1833: ф.706, оп.4, спр. 94; 1834-1842: ф.706, оп.4, спр. 227; 1843-1858: 

ф.706, оп.4, спр. 289 

6. Шлюб: 1813-1833: ф.706, оп.4, спр. 94; 1834-1843: ф.706, оп.4, спр. 227; 1843-1858: ф.706, 

оп.4, спр. 289 

8. Смерть: 1813-1833: ф.706, оп.4, спр. 94; 1834-1843: ф.706, оп.4, спр. 227; 1843-1858: ф.706, 

оп.4, спр. 289 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Вознесенське Золотоніського повіту 

4. М-ко Пальміра, хут. Стара Згар 

5. Народження: 1803: ф.706, оп.4, спр. 51; 1856: ф. 706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1803: ф.706, оп.4, спр. 51; 1856: ф. 706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1803: ф.706, оп.4, спр. 51; 1856: ф. 706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1842: ф.706, оп.4, спр.283; 1859: ф.706, оп.3, спр.62 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Предтече-Усікновенська церква, с. Воронинці Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 12; 1815: ф.706, оп.3, спр. 15; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 12; 1815: ф.706, оп.3, спр. 15; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 12; 1815: ф.706, оп.3, спр. 15; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.3, спр.59 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Воронинці Лубенського повіту. 

4. хх. Березовиця, Вязівка, Макарівщина, Максимівщина, Андрущин (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1853-1861: ф.1011, оп.13, спр.1; 1862-1881: ф.1011, оп.13, спр.2; 1882-1890: 

ф.1011, оп.13, спр.3; 1891-1899: ф.1011, оп.13, спр.4; 1901: ф.1011, оп.13, спр.5; 1902-1903: 

ф.1011, оп.13, спр.6; 1903-1907: ф.1011, оп.13, спр.7; 1913: ф.1011, оп.13, спр.8; 1914: ф.1011, 

оп.13, спр.9; 1915: ф.1011, оп.13, спр.10. 

6. Шлюб: 1853-1862: ф.1011, оп.13, спр.1; 1863-1881: ф.1011, оп.13, спр.2; 1889-1890: ф.1011, 

оп.13, спр.3; 1900-1903: ф.1011, оп.13, спр.5; 1904-1908: ф.1011, оп.13, спр.7; 1913: ф.1011, 

оп.13, спр.8; 1915: ф.1011, оп.13, спр.10. 

       8. Смерть: 1853-1860: ф.1011, оп.13, спр.1; 1882-1890: ф.1011, оп.13, спр.3; 1900-1902: 

ф.1011, оп.13, спр.5; 1913: ф.1011, оп.13, спр.8; 1914: ф.1011, оп.13, спр.9; 1915: ф.1011, оп.13, 

спр.10. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Христового, с. Вороньки Лохвицького повіту. 



4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.25; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.26; 1914-1916: 

ф.1011, оп.7, спр.28; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.31; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.32; 1910-1913: 

ф.1011, оп.7, спр.33. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.25; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.26; 1914-1916: ф.1011, 

оп.7, спр.28; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.31; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.32; 1910-1913: ф.1011, 

оп.7, спр.33. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.25; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.26; 1914-1916: ф.1011, 

оп.7, спр.28; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.31; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.32; 1910-1913: ф.1011, 

оп.7, спр.33.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Вороньки Лохвицького повіту. 

4.  хх. Величковщина, Іваніни (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1914-1915: ф.1011, оп.7, спр.28; 1886, 1888-1892: ф.1011, оп.7, спр.29; 1879-

1885: ф.1011, оп.7, спр.30; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.31; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.32; 

1910-1913: ф.1011, оп.7, спр.33. 

6. Шлюб: 1914-1915: ф.1011, оп.7, спр.28; 1886, 1888-1892: ф.1011, оп.7, спр.29; 1879-1885: 

ф.1011, оп.7, спр.30; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.31; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.32; 1910-1913: 

ф.1011, оп.7, спр.33. 

8. Смерть: 1914-1915: ф.1011, оп.7, спр.28; 1886, 1888-1892: ф.1011, оп.7, спр.29; 1879-1885: 

ф.1011, оп.7, спр.30; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.31; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.32; 1910-1913: 

ф.1011, оп.7, спр.33.  

 

1. Полтавська губернія (з 1802 р.) 

2. Переяславська, Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Богородиці, м-ко Вороньків Переяславського повіту 

4. Дер. Жеребятин (на 1802 р.) 

5. Народження: 1798 -1818: ф.706, оп.3, спр. 1 в; 1821: ф.706, оп.4, спр. 128; 1829-1839: ф.706, 

оп.4, спр. 195 

6. Шлюб: 1798- 1806: ф.706, оп.4, спр. 6; 1807-1816: ф.706, оп.4, спр. 66; 1817-1820, 1821-1828: 

ф.706, оп.4, спр. 111; 1829-1839: ф.706, оп.4, спр. 195 

8. Смерть: 1798-1806: ф.706, оп.4, спр. 6; 1807-1816: ф.706, оп.4, спр. 66; 1817-1820, 1821-1828: 

ф.706, оп.4, спр. 111; 1829-1839: ф.706, оп.4, спр. 195; 1837: ф.706, оп.4, спр. 248  

9. Шлюбні опити: 1803- 1831: ф.706, оп.4, спр. 34; 1823-1837: ф.706, оп.4, спр. 142 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): оп.4, 1766: ф.706, оп.4, спр.64; 1789: ф.706, оп.4, 

спр.24; 1800: ф.706, оп.4, спр.16; 1801: ф.706, оп.4, спр.24; 1802: ф.706, оп.4, спр.30; 1803: ф.706, 

оп.4, спр.35; 1804: ф.706, оп.4, спр.47; 1806: ф.706, оп.4, спр.58; 1807: ф.706, оп.4, спр.64; 1809: 

ф.706, оп.4, спр.74; 1810: ф.706, оп.4, спр.79,434; 1811: ф.706, оп.4, спр.81; 1818: ф.706, оп.4, 

спр.116; 1817: ф.706, оп.4, спр.119; 1819/1820: ф.706, оп.4, спр.123; 1821: ф.706, оп.4, спр.127; 

1823: ф.706, оп.4, спр.140; 1824: ф.706, оп.4, спр.146; 1825: ф.706, оп.4, спр.151; 1826: ф.706, 

оп.4, спр.156; 1827: ф.706, оп.4, спр.170; 1828: ф.706, оп.4, спр.182; 1835: ф.706, оп.4, спр.230; 

1836: ф.706, оп.4, спр.238; 1837: ф.706, оп.4, спр.246; 1838: ф.706, оп.4, спр.251; 1840: ф.706, 

оп.4, спр.269; 1842: ф.706, оп.4, спр.284; 1844: ф.706, оп.4, спр.293; 1845: ф.706, оп.4, спр.295; 

1847: ф.706, оп.4, спр.301; 1848: ф.706, оп.4, спр.306; 1849: ф.706, оп.4, спр.311; 1851: ф.706, 

оп.4, спр.324; 1852: ф.706, оп.4, спр.325; 1854: ф.706, оп.4, спр.332; 1855: ф.706, оп.4, спр.156; 

1857: ф.706, оп.4, спр.340; 1858: ф.706, оп.4, спр.342; 1860: ф.706, оп.4, спр.352; 1861: ф.706, 

оп.4, спр.356; 1863: ф.706, оп.4, спр.361; 1868: ф.706, оп.4, спр.369; 1874: ф.706, оп.4, спр.292; 

1877: ф.706, оп.4, спр.380; 1879: ф.706, оп.4, спр.385; бл.1882: ф.706, оп.4, спр.434 

 

1. Полтавська губернія (з 1802 р.) 

2. Переяславська, Полтавська єпархія 

3. Михайлівська церква, м-ко Вороньків Переяславського повіту 



4. Не встановлено 

5. Народження: 1821: ф.706, оп.4, спр. 128; 1822-1827: ф.706, оп.4, спр. 134; 1828: ф.706, оп.4, 

спр. 183; 1829, 1832-1836: ф.706, оп.4, спр. 194; 1837-1839: ф.706, оп.4, спр. 239 

6. Шлюб: 1821: ф.706, оп.4, спр. 128; 1822-1827: ф.706, оп.4, спр. 134; 1828: ф.706, оп.4, спр. 

183; 1829-1839: ф.706, оп.4, спр. 239 

8. Смерть: 1821: ф.706, оп.4, спр. 128; 1822-1827: ф.706, оп.4, спр. 134; 1828: ф.706, оп.4, спр. 

183; 1829-1839: ф.706, оп.4, спр. 239 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1833: ф.706, оп.3, спр.34; оп.4,1802: ф.706, оп.4, 

спр.29; 1803: ф.706, оп.4, спр.36; 1804: ф.706, оп.4, спр.48; 1806: ф.706, оп.4, спр.59; 1807: ф.706, 

оп.4, спр.63; 1809: ф.706, оп.4, спр.74; 1811: ф.706, оп.4, спр.82; 1812: ф.706, оп.4, спр.86; 1821: 

ф.706, оп.4, спр.126; 1822: ф.706, оп.4, спр.133; 1824: ф.706, оп.4, спр.145; 1825: ф.706, оп.4, 

спр.151; 1826: ф.706, оп.4, спр.156; 1827: ф.706, оп.4, спр.169; 1828: ф.706, оп.4, спр.181; 1829: 

ф.706, оп.4, спр.191; 1830: ф.706, оп.4, спр.205; 1831: ф.706, оп.4, спр.212; 1834: ф.706, оп.4, 

спр.245; 1835: ф.706, оп.4, спр.230; 1837: ф.706, оп.4, спр.245; 1838: ф.706, оп.4, спр.252; 1839: 

ф.706, оп.4, спр.267; 1840: ф.706, оп.4, спр.270; 1842: ф.706, оп.4, спр.284; 1843: ф.706, оп.4, 

спр.288; 1844: ф.706, оп.4, спр.293; 1847: ф.706, оп.4, спр.301; 1848: ф.706, оп.4, спр.307; 1849: 

ф.706, оп.4, спр.310; 1851: ф.706, оп.4, спр.323; 1852: ф.706, оп.4, спр.325; 1853: ф.706, оп.4, 

спр.328; 1854: ф.706, оп.4, спр.332; 1855: ф.706, оп.4, спр.334; 1856: ф.706, оп.4, спр.337; 1857: 

ф.706, оп.4, спр.340; 1858: ф.706, оп.4, спр.342; 1860: ф.706, оп.4, спр.352; 1861: ф.706, оп.4, 

спр.356; 1863: ф.706, оп.4, спр.361; 1865: ф.706, оп.4, спр.363; 1866: ф.706, оп.4, спр.365; 1868: 

ф.706, оп.4, спр.369; 1869: ф.706, оп.4, спр.370; 1870: ф.706, оп.4, спр.372; 1871: ф.706, оп.4, 

спр.373; 1874: ф.706, оп.4, спр.375; 1875: ф.706, оп.4, спр.377; 1876: ф.706, оп.4, спр.378; 1877: 

ф.706, оп.4, спр.380; 1878: ф.706, оп.4, спр.382; 1879: ф.706, оп.4, спр.385; 1883/1889: ф.706, 

оп.4, спр.392; 1890: ф.706, оп.4, спр.397; 1891: ф.706, оп.4, спр.399; 1892: ф.706, оп.4, спр.402; 

1896: ф.706, оп.4, спр.412; 1901: ф.706, оп.4, спр.423; 1902: ф.706, оп.4, спр.425; 1906: ф.706, 

оп.4, спр.427; 1911: ф.706, оп.4, спр.431 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Парасковіївська церква, с. В’юнище Переяславського повіту 

4. Дер. Городище (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1901-1904: ф.706, оп.2, спр. 6 

6. Шлюб: 1901-1904: ф.706, оп.2, спр. 6 

8. Смерть: 1901-1904: ф.706, оп.2, спр. 6 

9. Шлюбні опити: 1889-1896: ф.706, оп.2, спр. 4 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, м. Гадяч Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875-1887: ф.1011, оп.6, спр.1; 1888-1898: ф.1011, оп.6, спр.2;  1899-1909: 

ф.1011, оп.6, спр.3; 1910-1917: ф.1011, оп.6, спр.4. 

6.  Шлюб: 1875-1887: ф.1011, оп.6,спр.1; 1888-1898: ф.1011,оп.6,спр.2; 1899-1909: 

ф.1011,оп.6,спр.3; 1910-1917: ф.1011,оп.6,спр.4. 

       8.  Смерть : 1875-1887: ф.1011 ,оп.6,спр.1; 1888-1898: ф.1011,оп.6,спр.2; 1899-   1909: 

ф.1011,оп.6,спр.3; 1910-1917: ф.1011,оп.6,спр.4. 

      

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Петропавлівська церква, м. Гадяч Гадяцького повіту. 

4. х. Штишевщина, на Глибокій Долині, Бухалівщина, Пономаренківський, Вечірківський 

(станом на 1902 р.). 

5.  Народження: 1875-1885: ф.1011,оп.6,спр.5; 1886-1896: ф.1011, оп.6, спр.6;      1897-1904: 

ф.1011, оп.6, спр.7; 1905-1910: ф.1011, оп.6, спр.8; 1911-1917:      ф.1011, оп.6, спр.9. 



6. Шлюб: 1875-1885: ф.1011,оп.6,спр.5; 1886-1896: ф.1011,оп.6,спр.6; 1897-1904: 

ф.1011,оп.6,спр.7; 1905-1910: ф.1011,оп.6,спр.8; 1911-1917: ф.1011,оп.6, спр.9. 

8. Смерть: 1875-1885: ф.1011, оп.6, спр.5; 1886-1896: ф.1011, оп.6,спр.6; 1897-1904: 

ф.1011,оп.6,спр.7; 1905-1910: ф.1011,оп.6,спр.8; 1911-1917: ф.1011,оп.6, спр.9. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Преображенська  церква, м. Гадяч Гадяцького повіту. 

4.  хх. Красна Гірка, Галичка, Штишевщина, Круглик (станом на 1902 р.) . 

5. Народження:  1875-1881: ф.1011,оп.6, спр.10; 1882-1889: ф.1011,оп.6,спр. 11; 1890-1899, 

1901-1902, 1905: ф.1011,оп.6, спр.12; 1903-1904, 1906-1909: ф.1011,оп.6,спр.13; 1910-1917: 

ф.1011,оп.6,спр.14. 

6. Шлюб: 1875-1881: ф.1011,оп.6, спр.10; 1882-1889: ф.1011,оп.6,спр.11; 1890-1899, 1901-1902, 

1905: ф.1011,оп.6,  спр.12; 1903-1904, 1906-1909: ф.1011,оп.6, спр.13; 1910-1917: ф.1011, оп.6, 

спр.14. 

8. Смерть: 1875-1881: ф.1011, оп.6,спр.10; 1882-1889: ф.1011,оп.6,спр.11; 1890-1899, 1901-1902, 

1905: ф.1011,оп.6,спр.12; 1903-1904, 1906-1909: ф.1011, оп.6, спр.13; 1910-1917: ф.1011, оп.6, 

спр.14. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Соборно-Успенська церква, м. Гадяч Гадяцького повіту.  

4. хх. Штишевщина, Ковалівщина, Хижняковий (станом на 1902 р.)  . 

5. Народження: 1875: ф.1011,оп.6, спр.15; 1876: ф.1011, оп.6, спр.16; 1877: ф.1011, оп.6, спр.17, 

1878: ф.1011, оп.6, спр.18; 1879: ф.1011, оп.6,спр.19; 1880: ф.1011, оп.6, спр.20; 1881: ф.1011, 

оп.6, спр.21; 1882: ф.1011, оп.6, спр.22; 1883: ф.1011, оп.6, спр.23; 1884: ф.1011, оп.6, спр.24; 

1885: ф.1011, оп.6, спр.25; 1886: ф.1011, оп.6, спр.26; 1887: ф.1011, оп.6, спр.27; 1888: ф.1011, 

оп.6, спр.28;  1889, 1893, 1899: ф.1011, оп.6, спр.29; 1894: ф.1011, оп.6, спр.30; 1895: ф.1011, 

оп.6, спр.31; 1896: ф.1011, оп.6, спр.32; 1897: ф.1011, оп.6, спр.33; 1898: ф.1011, оп.6, спр.34; 

1900: ф.1011, оп.6, спр.35; 1901-1905: ф.1011, оп.6, спр. 36; 1906-1909:ф.1011, оп.6, спр.37; 

1910-1914: ф.1011, оп.6, спр.38; 1914-1917: ф.1011, оп.6, спр.39. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011,оп.6, спр.15; 1876: ф.1011, оп.6, спр.16; 1877: ф.1011, оп.6, спр.17, 1878: 

ф.1011, оп.6, спр.18; 1879: ф.1011, оп.6,спр.19; 1880: ф.1011, оп.6, спр.20; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.21; 1882: ф.1011, оп.6, спр.22; 1883: ф.1011, оп.6, спр.23; 1884: ф.1011, оп.6, спр.24; 1885: 

ф.1011, оп.6, спр.25; 1886: ф.1011, оп.6, спр.26; 1887: ф.1011, оп.6, спр.27; 1888: ф.1011, оп.6, 

спр.28;  1889, 1893, 1899: ф.1011, оп.6, спр.29; 1894: ф.1011, оп.6, спр.30; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.31; 1896: ф.1011, оп.6, спр.32; 1897: ф.1011, оп.6, спр.33; 1898: ф.1011, оп.6, спр.34; 1900: 

ф.1011, оп.6, спр.35; 1901-1905: ф.1011, оп.6, спр. 36; 1906-1909:ф.1011, оп.6, спр.37; 1910-1914: 

ф.1011, оп.6, спр.38; 1914-1917: ф.1011, оп.6, спр.39. 

8. Смерть: 1875: ф.1011,оп.6, спр.15; 1876: ф.1011, оп.6, спр.16; 1877: ф.1011, оп.6, спр.17, 1878: 

ф.1011, оп.6, спр.18; 1879: ф.1011, оп.6,спр.19; 1880: ф.1011, оп.6, спр.20; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.21; 1882: ф.1011, оп.6, спр.22; 1883: ф.1011, оп.6, спр.23; 1884: ф.1011, оп.6, спр.24; 1885: 

ф.1011, оп.6, спр.25; 1886: ф.1011, оп.6, спр.26; 1887: ф.1011, оп.6, спр.27; 1888: ф.1011, оп.6, 

спр.28;  1889, 1893, 1899: ф.1011, оп.6, спр.29; 1894: ф.1011, оп.6, спр.30; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.31; 1896: ф.1011, оп.6, спр.32; 1897: ф.1011, оп.6, спр.33; 1898: ф.1011, оп.6, спр.34; 1900: 

ф.1011, оп.6, спр.35; 1901-1905: ф.1011, оп.6, спр. 36; 1906-1909:ф.1011, оп.6, спр.37; 1910-1914: 

ф.1011, оп.6, спр.38; 1914-1917: ф.1011, оп.6, спр.39. 

    

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква, с. Гаївщина (Скоробагатьки) Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.33; 1886-1892: ф.1011,оп.9, спр.34; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.35; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.36; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.37. 



6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.33; 1886-1892: ф.1011,оп.9, спр.34; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.35; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.36; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.37. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.33; 1886-1892: ф.1011,оп.9, спр.34; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.35; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.36; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.37. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Христового, с. Галицьке Кременчуцького повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1855: ф.706, оп.3, спр. 51; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1855: ф.706, оп.3, спр. 51; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1855: ф.706, оп.3, спр. 51; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Богородиці , с. Гамаліївка Лохвицького повіту. 

4. с. Татарин, хх. Новоселівка, Хирівка, Пучківщина ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1904-1907: ф.1011, оп.9, спр.38;  1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.39. 

6. Шлюб: 1904-1907: ф.1011, оп.9, спр.38;  1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.39. 

8. Смерть: 1904-1907: ф.1011, оп.9, спр.38;  1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.39. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, м-ко Гельмязів Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1840: ф.706, оп.3, спр. 41; 1850: ф.706, оп.4, спр. 316 

6. Шлюб: 1840: ф.706, оп.3, спр. 41; 1850: ф.706, оп.4, спр. 316 

8. Смерть: 1840: ф.706, оп.3, спр. 41; 1850: ф.706, оп.4, спр. 316 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.3, спр.58  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, м-ко Гельмязів Золотоніського повіту 

4. Дер. Софіївка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: Інформація відсутня 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.3, спр.58  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, м-ко Гельмязів Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: Інформація відсутня 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): бл. 1823: ф.706, оп.4, спр.435; 1827: ф.706, оп.4, 

спр.167; 1859: ф.706, оп.3, спр.58;  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква, с. Гиряві Ісківці Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 



5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.40; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.41;  1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.42; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.43; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.44. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.40; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.41;  1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.42; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.43; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.44. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.40; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.41;  1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.42; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.43; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.44. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква, с. Гільці Лохвицького повіту. 

4.  хх. Хейлівщина, Ярмушковський, Богданівка (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1879-1884: ф.1011, оп.7, спр.34; 1875-1879: ф.1011, оп.7, спр.35; 1879-1885: 

ф.1011, оп.7, спр.37; 1885-1891: ф.1011, оп.7, спр.38; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.39; 1894-1900: 

ф.1011, оп.7, спр.40; 1896-1900: ф.1011, оп.7, спр.41; 1904-1906: ф.1011, оп.7, спр.42; 1900-1903: 

ф.1011, оп.7, спр.44; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.45; 1909-1911: ф.1011, оп.7, спр.46; 1910-1916: 

ф.1011, оп.7, спр.47. 

6. Шлюб: 1878-1902: ф.1011, оп.7, спр.36; 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.37; 1886-1892: ф.1011, 

оп.7, спр.39; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.40; 1903-1909: ф.1011, оп.7, спр.42; 1910-1911, 1918: 

ф.1011, оп.7, спр.43; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.45;  1909: ф.1011, оп.7, спр.46; 1910-1916: 

ф.1011, оп.7, спр.47. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.37; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.39; 1894-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.40; 1896-1900: ф.1011, оп.7, спр.41; 1905-1909: ф.1011, оп.7, спр.43; 1901-1907: ф.1011, 

оп.7, спр.45; 1909: ф.1011, оп.7, спр.46; 1910-1916: ф.1011, оп.7, спр.47. 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1764: ф.801, оп.1, спр.38; 1768: ф.801, оп.1, 

спр.200; 1770: ф.801, оп.1, спр.258; 1781: ф.801, оп.1, спр.705; 1784: ф.801, оп.1, спр.810;  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Вознесенська  церква, с. Гінці Лубенського повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1907: ф.1011, оп.8, спр.14; 1870-1874: ф.1011, оп.8, спр.15; 1897-1901: ф.1011, 

оп.8, спр.18; 1912,1915: ф.1011, оп.8, спр.19; 1913: ф.1011, оп.8, спр.20;  

6. Шлюб: 1855-1869,1875-1890,1902-1907,1917: ф.101, оп.8, спр.14; 1870-1875: ф.1011, оп.8, 

спр.15; 1891-1899: ф.1011, оп.8, спр.16; 1891-1897: ф.1011, оп.8, спр.17;  1912: ф.1011, оп.8, 

спр.19; 

8. Смерть: 1855-1869,1875-1890,1897,1904-1907,1917: ф.1011, оп.8, спр.13; 1870-1875: ф.1011, 

оп.8, спр.15; 1891-1896: ф.1011, оп.8, спр.17; 1898-1903: ф.1011, по.8, спр.18; 1912: ф.1011,оп.8, 

спр.19; 1913: ф.1011, оп.8, спр.20; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Глибоке Переяславського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: Інформація відсутня 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1827-1828, 1835: ф.706, оп.4, спр.168; 1831-1843: 

ф.706, оп.4, спр.211; 1844-1848: ф.706, оп.4, спр.212 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська церква , с. Говтва Кобеляцького повіту. 

4. Хут. Глибока Долина ( станом на 1902 р.). 



5. Народження: 1863-1871: ф.1011, оп.10, спр.15; 1871-1875: ф.1011, оп.10, спр.16; 1875-1882: 

ф.1011, оп.10, спр.17; 1897-1902: ф.1011, оп.10, спр.18; 1903-1908: ф.1011, оп.10, спр.19; 1912: 

ф.1011, оп.10, спр.20; 1913: ф.1011, оп. 10, спр.21; 1914-1920: ф.1011, оп.10, спр.22; 1915: 

ф.1011, оп. 10, спр.23; 1916: ф.1011, оп.10, спр.24. 

6. Шлюб: 1863-1871: ф.1011, оп.10, спр.15; 1871-1875: ф.1011, оп.10, спр.16; 1875-1882: ф.1011, 

оп.10, спр.17; 1897-1902: ф.1011, оп.10, спр.18; 1903-1908: ф.1011, оп.10, спр.19; 1912: ф.1011, 

оп.10, спр.20; 1913: ф.1011, оп. 10, спр.21; 1914-1920: ф.1011, оп.10, спр.22; 1915: ф.1011, оп. 10, 

спр.23; 1916: ф.1011, оп.10, спр.24. 

8. Смерть: 1863-1871: ф.1011, оп.10, спр.15; 1871-1875: ф.1011, оп.10, спр.16; 1875-1882: ф.1011, 

оп.10, спр.17; 1897-1902: ф.1011, оп.10, спр.18; 1903-1908: ф.1011, оп.10, спр.19; 1912: ф.1011, 

оп.10, спр.20; 1913: ф.1011, оп. 10, спр.21; 1914-1920: ф.1011, оп.10, спр.22; 1915: ф.1011, оп. 10, 

спр.23; 1916: ф.1011, оп.10, спр.24. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, с. Годунівка Пирятинського повіту 

4. Дер. Жорівка, хут. Лебедевий, Сотничий, Сулиминий, Бакшевський (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3400; 1835: ф.801, оп.1, спр.3519; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3640; 1837: ф.801, оп.1, спр.3925; 1840: ф.801, оп.1, спр.4272; 1842: ф.801, оп.1, спр.4533; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4532;  

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3400; 1835: ф.801, оп.1, спр.3519; 1836: ф.801, оп.1, спр.3640; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3925; 1840: ф.801, оп.1, спр.4272; 1842: ф.801, оп.1, спр.4533; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4532;  

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3400; 1835: ф.801, оп.1, спр.3519; 1836: ф.801, оп.1, спр.3640; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3925; 1840: ф.801, оп.1, спр.4272; 1842: ф.801, оп.1, спр.4533; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4532;  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1772: ф.801, оп.1, спр.306; 1775: ф.801, оп.1, спр.400; 

1776: ф.801, оп.1, спр.526,527; 1779: ф.801, оп.1, спр.627; 1782: ф.801, оп.1, спр.735; 1787: ф.801, 

оп.1, спр.886; 1789: ф.801, оп.1, спр.990; 1790: ф.801, оп.1, спр.1042; 1793: ф.801, оп.1, спр.1130; 

1796: ф.801, оп.2, спр.35; 1797: ф.801, оп.1, спр.1293; 1800: ф.801, оп.1, спр.1429; 1802: ф.801, 

оп.1, спр.1569; 1803: ф.801, оп.2, спр.59; 1804: ф.801, оп.1, спр.1681; 1805: ф.801, оп.2, спр.102; 

1806: ф.801, оп.1, спр.1788; 1807: ф.801, оп.1, спр.1842; 1808: ф.801, оп.1, спр.1879; 1810: ф.801, 

оп.1, спр.1993; 1811: ф.801, оп.1, спр.2006; 1812: ф.801, оп.1, спр.2018; 1813: ф.801, оп.1, 

спр.2031; 1814: ф.801, оп.1, спр.2069; 1815: ф.801, оп.1, спр.2109; 1816: ф.801, оп.1, спр.2159; 

1818: ф.801, оп.1, спр.2240,2242; 1819: ф.801, оп.2, спр.260; 1821: ф.801, оп.1, спр.2384; 1822: 

ф.801, оп.1, спр.2449; 1823: ф.801, оп.1, спр.2511; 1824: ф.801, оп.1, спр.2603,2605; 1825: ф.801, 

оп.1, спр.2672; 1826: ф.801, оп.1, спр.2731; 1828: ф.801, оп.1, спр.2881; 1829: ф.801, оп.1, 

спр.2956; 1830: ф.801, оп.1, спр.3057; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1833: ф.801, оп.2, спр.413; 

1834: ф.801, оп.1, спр.3364; 1837: ф.801, оп.1, спр.3756; 1838: ф.801, оп.1, спр.3868; 1839: ф.801, 

оп.1, спр.4022; 1840: ф.801, оп.1, спр.4119; 1841: ф.801, оп.2, спр.507; 1842: ф.801, оп.1, 

спр.4395; 1843: ф.801, оп.1, спр.4475.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Іоанно-Богословська церква, с. Горобії Лубенського повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження:  1859-1919: ф.1011, оп.8, спр.3. 

6. Шлюб: 1859-1920: ф.1011, оп.8, спр.1. 

8. Смерть: 1859-1919: ф.1011, оп.8, спр.2.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Преображенська церква, с. Городище Лохвицького повіту. 



4. Приписані - Кладовищенська Воскресенська та Св. Мучениці Олександри церкви (станом на 

1902 рік). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.48; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.49; 1894-1900: 

ф.1011, оп.7, спр.50; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.51; 1909-1913: ф.1011, оп.7, спр.52; 1914, 1916: 

ф.1011, оп.7, спр.53. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.48; 1890: ф.1011, оп.7, спр.49; 1901-1907: ф.1011, оп.7, 

спр.51; 1909-1913: ф.1011, оп.7, спр.52; 1914: ф.1011, оп.7, спр.53. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.48; 1890: ф.1011, оп.7, спр.49; 1901-1907: ф.1011, оп.7, 

спр.51; 1909-1913: ф.1011, оп.7, спр.52; 1914: ф.1011, оп.7, спр.53.   

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Георгіївська церква, село, пізніше містечко Городище Пирятинського повіту, воно ж 

Городовасильків 

4. Слоб. Петрівка, дер. Корніївка, хут. Іванівський, Тіні, Корсаківка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3401; 1835: ф.801, оп.1, спр.3520; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3641; 1837: ф.801, оп.1, спр.3803; 1840: ф.801, оп.1, спр.4273; 1842: ф.801, оп.1, спр.4527; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3401; 1835: ф.801, оп.1, спр.3520; 1836: ф.801, оп.1, спр.3641; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3803; 1840: ф.801, оп.1, спр.4273; 1842: ф.801, оп.1, спр.4527; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4534; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3401; 1835: ф.801, оп.1, спр.3520; 1836: ф.801, оп.1, спр.3641; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3803; 1840: ф.801, оп.1, спр.4273;  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр.162; 1768: ф.801, оп.1, спр.201; 

1770: ф.801, оп.1, спр.259; 1778: ф.801, оп.1, спр.574; 1781: ф.801, оп.1, спр.705; 1782: ф.801, 

оп.1, спр.735; 1785: ф.801, оп.1, спр.855; 1793: ф.801, оп.1, спр.1131; 1799: ф.801, оп.1, спр.1368; 

1800: ф.801, оп.1, спр.1428; 1802: ф.801, оп.1, спр.1569; 1806: ф.801, оп.1, спр.1788; 1807: ф.801, 

оп.1, спр.1842; 1808: ф.801, оп.1, спр.1879; 1815: ф.801, оп.1, спр.2109; 1818: ф.801, оп.1, 

спр.2240; 1821: ф.801, оп.1, спр.2384; 1822: ф.801, оп.1, спр.2449; 1823: ф.801, оп.1, спр.2516; 

1824: ф.801, оп.1, спр.2604; 1825: ф.801, оп.1, спр.2672; 1826: ф.801, оп.1, спр.2800; 1832: ф.801, 

оп.1, спр.3235; 1833: ф.801, оп.2, спр.416; 1834: ф.801, оп.1, спр.3364; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3757; 1838: ф.801, оп.1, спр.3869; 1839: ф.801, оп.1, спр.4023; 1840: ф.801, оп.1, спр.4120; 

1841: ф.801, оп.1, спр.4243; 1842: ф.801, оп.2, спр.579; 1843: ф.801, оп.1, спр.4476.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Георгіївська церква, с. Городище Пирятинського повіту  

4. Слобода Петрівка, дер. Корніївка, хх. Іванівський, Тіні, Корсаківка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.1, спр.1; 1876: ф.1011, оп.1, спр.2; 1877: ф.1011, оп.1, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.1, спр.4; 1880: ф.1011, оп.1, спр.5,6; 1881: ф.1011, оп.1, спр.7; 1882: ф.1011, 

оп.1, спр.8; 1883: ф.1011, оп.1, спр.9; 1884: ф.1011, оп.1, спр.10; 1886: ф.1011, оп.1, спр.11; 1887: 

ф.1011, оп.1, спр.12; 1888: ф.1011, оп.1, спр.13; 1889: ф.1011, оп.1, спр.14; 1890: ф.1011, оп.1, 

спр.15; 1891: ф.1011, оп.1, спр.16; 1892: ф.1011, оп.1, спр.17; 1894: ф.1011, оп.1, спр.18; 1895: 

ф.1011, оп.1, спр.19; 1896: ф.1011, оп.1, спр.20; 1897: ф.1011, оп.1, спр.21; 1898: ф.1011, оп.1, 

спр.23; 1899: ф.1011, оп.1, спр.24; 1900: ф.1011, оп.1, спр.25; 1901: ф.1011, оп.1, спр.26; 1902: 

ф.1011, оп.1, спр.27; 1903: ф.1011, оп.1, спр.28; 1904: ф.1011, оп.1, спр.29; 1905: ф.1011, оп.1, 

спр.30; 1906: ф.1011, оп.1, спр.31; 1907: ф.1011, оп.1, спр.32; 1908: ф.1011, оп.1, спр.33; 1909: 

ф.1011, оп.1, спр.34; 1910: ф.1011, оп.1, спр.35; 1911: ф.1011, оп.1, спр.36;  1912: ф.1011, оп.1, 

спр.37; 1913: ф.1011, оп.1, спр.38; 1914: ф.1011, оп.1, спр.39; 1917: ф.1011, оп.1, спр.40. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.1, спр.1; 1876: ф.1011, оп.1, спр.2; 1877: ф.1011, оп.1, спр.3; 1879: 

ф.1011, оп.1, спр.4; 1880: ф.1011, оп.1, спр.5,6; 1881: ф.1011, оп.1, спр.7; 1882: ф.1011, оп.1, 

спр.8; 1883: ф.1011, оп.1, спр.9; 1884: ф.1011, оп.1, спр.10; 1886: ф.1011, оп.1, спр.11; 1887: 

ф.1011, оп.1, спр.12; 1888: ф.1011, оп.1, спр.13; 1889: ф.1011, оп.1, спр.14; 1890: ф.1011, оп.1, 

спр.15; 1891: ф.1011, оп.1, спр.16; 1894: ф.1011, оп.1, спр.18; 1895: ф.1011, оп.1, спр.19; 1896: 

ф.1011, оп.1, спр.20; 1897: ф.1011, оп.1, спр.21; 1898: ф.1011, оп.1, спр.23; 1899: ф.1011, оп.1, 



спр.24; 1900: ф.1011, оп.1, спр.25; 1901: ф.1011, оп.1, спр.26; 1902: ф.1011, оп.1, спр.27; 1903: 

ф.1011, оп.1, спр.28; 1904: ф.1011, оп.1, спр.29; 1905: ф.1011, оп.1, спр.30; 1906: ф.1011, оп.1, 

спр.31; 1907: ф.1011, оп.1, спр.32; 1908: ф.1011, оп.1, спр.33; 1909: ф.1011, оп.1, спр.34; 1910: 

ф.1011, оп.1, спр.35; 1911: ф.1011, оп.1, спр.36;  1912: ф.1011, оп.1, спр.37; 1913: ф.1011, оп.1, 

спр.38; 1914: ф.1011, оп.1, спр.39; 1917: ф.1011, оп.1, спр.40.  

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.1, спр.1; 1876: ф.1011, оп.1, спр.2; 1877: ф.1011, оп.1, спр.3; 1879: 

ф.1011, оп.1, спр.4; 1880: ф.1011, оп.1, спр.5,6; 1881: ф.1011, оп.1, спр.7; 1882: ф.1011, оп.1, 

спр.8; 1883: ф.1011, оп.1, спр.9; 1884: ф.1011, оп.1, спр.10; 1886: ф.1011, оп.1, спр.11; 1887: 

ф.1011, оп.1, спр.12; 1888: ф.1011, оп.1, спр.13; 1889: ф.1011, оп.1, спр.14; 1890: ф.1011, оп.1, 

спр.15; 1891: ф.1011, оп.1, спр.16; 1892: ф.1011, оп.1, спр.17; 1894: ф.1011, оп.1, спр.18; 1895: 

ф.1011, оп.1, спр.19; 1896: ф.1011, оп.1, спр.20; 1897: ф.1011, оп.1, спр.21; 1898: ф.1011, оп.1, 

спр.22; 1900: ф.1011, оп.1, спр.25; 1901: ф.1011, оп.1, спр.26; 1902: ф.1011, оп.1, спр.27; 1903: 

ф.1011, оп.1, спр.28; 1904: ф.1011, оп.1, спр.29; 1905: ф.1011, оп.1, спр.30; 1906: ф.1011, оп.1, 

спр.31; 1907: ф.1011, оп.1, спр.32; 1908: ф.1011, оп.1, спр.33; 1909: ф.1011, оп.1, спр.34; 1910: 

ф.1011, оп.1, спр.35; 1911: ф.1011, оп.1, спр.36;  1912: ф.1011, оп.1, спр.37; 1913: ф.1011, оп.1, 

спр.38; 1914: ф.1011, оп.1, спр.39; 1917: ф.1011, оп.1, спр.40. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Грабарівка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3401; 1835: ф.801, оп.1, спр.3521; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3642; 1837: ф.801, оп.1, спр.3928; 1838: ф.801, оп.1, спр.3926; 1840: ф.801, оп.1, спр.4274; 

1841: ф.801, оп.1, спр.4275; 1842: ф.801, оп.1, спр.4536; 1843: ф.801, оп.1, спр.4535; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3401; 1835: ф.801, оп.1, спр.3521; 1836: ф.801, оп.1, спр.3642; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3928; 1837: ф.801, оп.1, спр.3928; 1838: ф.801, оп.1, спр.3926; 1840: ф.801, 

оп.1, спр.4274; 1841: ф.801, оп.1, спр.4275; 1842: ф.801, оп.1, спр.4536; 1843: ф.801, оп.1, 

спр.4535; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3401; 1835: ф.801, оп.1, спр.3521; 1836: ф.801, оп.1, спр.3642; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3928; 1837: ф.801, оп.1, спр.3928; 1838: ф.801, оп.1, спр.3926; 1840: ф.801, 

оп.1, спр.4274; 1841: ф.801, оп.1, спр.4275; 1842: ф.801, оп.1, спр.4536; 1843: ф.801, оп.1, 

спр.4535; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.7; 1767: ф.801, оп.1, спр.141; 

1768: ф.801, оп.1, спр.202; 1777: ф.801, оп.1, спр.541; 1778: ф.801, оп.1, спр.575; 1779: ф.801, 

оп.1, спр.626; 1781: ф.801, оп.1, спр.706; 1784: ф.801, оп.1, спр.809; 1787: ф.801, оп.1, спр.892; 

1789: ф.801, оп.1, спр.989; 1796: ф.801, оп.2, спр.36; 1797: ф.801, оп.1, спр.1293; 1805: ф.801, 

оп.1, спр.1736; 1806: ф.801, оп.1, спр.1788; 1807: ф.801, оп.1, спр.1843; 1810: ф.801, оп.1, 

спр.1994; 1811: ф.801, оп.1, спр.2006; 1812: ф.801, оп.1, спр.2018; 1813: ф.801, оп.1, спр.2031; 

1815: ф.801, оп.1, спр.2110; 1816: ф.801, оп.1, спр.2160; 1818: ф.801, оп.1, спр.2242; 1819: ф.801, 

оп.1, спр.2298; 1821: ф.801, оп.1, спр.2384; 1822: ф.801, оп.1, спр.2450; 1823: ф.801, оп.1, 

спр.2514; 1824: ф.801, оп.1, спр.2604; 1825: ф.801, оп.1, спр.2674; 1826: ф.801, оп.1, спр.2732; 

1827: ф.801, оп.1, спр.2800; 1828: ф.801, оп.1, спр.2883; 1829: ф.801, оп.1, спр.2964; 1830: ф.801, 

оп.1, спр.3057; 1831: ф.801, оп.1, спр.3149; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, 

спр.385; 1834: ф.801, оп.1, спр.3365; 1837: ф.801, оп.1, спр.3758; 1838: ф.801, оп.1, спр.3870; 

1839: ф.801, оп.1, спр.4024; 1840: ф.801, оп.1, спр.4121; 1841: ф.801, оп.1, спр.4244; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4396; 1843: ф.801, оп.1, спр.4477.  

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська  церква, с. Грабарівка  Пирятинського  повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1882-1889: ф.1011, оп.5, спр.62; 1889-1894: ф.1011, оп.5, спр.63; 1901-1906: 

ф.1011, оп.5, спр.64; 1907-1910: ф.1011, оп.5, спр.65; 1910-1913, 1915-1920: ф.1011, оп.5, спр.66. 



6. Шлюб: 1850-1877: ф.1011, оп.5, спр.61; 1887-1892: ф.1011, оп.5, спр.62; 1893: ф.1011, оп.5, 

спр.63; 1901-1904: ф.1011, оп.5, спр.64. 

8. Смерть: 1887-1892: ф.1011, оп.5, спр.62; 1893-1894: ф.1011, оп.5, спр.63; 1901-1906: ф.1011, 

оп.5, спр.64; 1907-1913: ф.1011, оп.5, спр.65. 

     

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Миколаївська церква, с. Гречанівка Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1901-1905: ф.1011, оп.6, спр.266; 1906,1908-1912: ф.1011, оп.6, 

спр.267;1913,1915-1917: ф.1011, оп.6, спр.268. 

6. Шлюб: 1901-1905: ф.1011, оп.6, спр.266; 1906,1908-1912: ф.1011, оп.6, спр.267; 1913, 1915-

1917: ф.1011, оп.6, спр.268. 

8. Смерть: 1901-1905: ф.1011, оп.6, спр266; 1906,1908-1912: ф.1011, оп.6, спр.267; 1913, 1915-

1917: ф.1011, оп.6, спр.268. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Губське Лубенського повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1853-1856: ф.1011, оп.8, спр.4; 1865-1867: ф.1011, оп.8, спр.5; 1861-1864,1868-

1872,1891-1898: ф.1011, оп.8, спр.6; 1873-1876: ф.1011, оп.8, спр.7; 1883-1891: ф.1011, оп.8, 

спр.8; 1901-1905: ф.1011, оп.8, спр.9; 1912-1913: ф.1011, оп.8, спр.10; 1916-1917: ф.1011, оп.8, 

спр.11; 1915: ф.1011, оп.8, спр.12;  

6. Шлюб: 1853-1856: ф.1011, оп.8, спр.4; 1865-1867: ф.1011, оп.8, спр.5; 1861-1864,1868-

1872,1891-1898: ф.1011, оп.8, спр.6; 1873-1876: ф.1011, оп.8, спр.7; 1883-1891: ф.1011, оп.8, 

спр.8; 1901-1908: ф.1011, оп.8, спр.9; 

       8. Смерть: 1853-1856: ф.1011, оп.8, спр.4; 1865-1867: ф.1011, оп.8, спр.5; 1861-1864,1868-

1872,1891-1898: ф.1011, оп.8, спр.6; 1873-1876: ф.1011, оп.8, спр.7; 1883-1891: ф.1011, оп.8, 

спр.8; 1901-1908: ф.1011, оп.8, спр.9; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Гурбинці Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3402; 1835: ф.801, оп.1, спр.3522; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3643; 1837: ф.801, оп.1, спр.3804; 1840: ф.801, оп.1, спр.4276;  

1842: ф.801, оп.1, спр.4537; 1843: ф.801, оп.1, спр.4428; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3402; 1835: ф.801, оп.1, спр.3522; 1836: ф.801, оп.1, спр.3643; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3804; 1840: ф.801, оп.1, спр.4276; 1842: ф.801, оп.1, спр.4537; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4428; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3402; 1835: ф.801, оп.1, спр.3522; 1836: ф.801, оп.1, спр.3643; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3804; 1840: ф.801, оп.1, спр.4276; 1842: ф.801, оп.1, спр.4537; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4428; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.9; 1765: ф.801, оп.1, спр.57; 

1766: ф.801, оп.1, спр.101; 1767: ф.801, оп.1, спр.142; 1768: ф.801, оп.1, спр.203; 1772: ф.801, 

оп.1, спр.306; 1779: ф.801, оп.1, спр.628; 1782: ф.801, оп.1, спр.736; 1784: ф.801, оп.1, спр.808; 

1793: ф.801, оп.1, спр.1132; 1797: ф.801, оп.1, спр.1293; 1802: ф.801, оп.1, спр.1569; 1805: ф.801, 

оп.1, спр.1736; 1806: ф.801, оп.1, спр.1789; 1811: ф.801, оп.1, спр.2007; 1816: ф.801, оп.1, 

спр.2160; 1821: ф.801, оп.1, спр.2385; 1823: ф.801, оп.1, спр.2515; 1824: ф.801, оп.1, спр.2605; 

1826: ф.801, оп.1, спр.2731; 1828: ф.801, оп.1, спр.2883; 1829: ф.801, оп.1, спр.2958; 1830: ф.801, 

оп.1, спр.3058; 1831: ф.801, оп.1, спр.3150; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1834: ф.801, оп.1, 

спр.3365; 1837: ф.801, оп.1, спр.3760; 1838: ф.801, оп.1, спр.3871; 1839: ф.801, оп.1, спр.4025; 



1840: ф.801, оп.1, спр.4122; 1841: ф.801, оп.1, спр.4245; 1842: ф.801, оп.1, спр.4397; 1833: ф.801, 

оп.2, спр.401. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Гурбинці Пирятинського повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1855-1863: ф.1011, оп.5, спр.67; 1863-1870: ф.1011, оп.5, спр.68; 1891-1898: 

ф.1011, оп.5, спр.69; 1906-1912: ф.1011, оп.5, спр.70; 1899-1905: ф.1011, оп.5, спр.71. 

6. Шлюб: 1855-1863: ф.1011, оп.5, спр.67; 1863-1870: ф.1011, оп.5, спр.68; 1890-1902, 1910-1912, 

1919-1920: ф.1011, оп.5, спр.69; 1903-1909: ф.1011, оп.5, спр.72. 

8. Смерть: 1855-1863: ф.1011, оп.5, спр.67; 1863-1870: ф.1011, оп.5, спр.68; 1898-1910: ф.1011, 

оп.5, спр.70; 1911-1912: ф.1011, оп.5, спр.73. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Гусине Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1813: ф.706, оп.4, спр. 93; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.4, спр. 93; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.4, спр. 93; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): бл.1823: ф.706, оп.4, спр.435; 1827: ф.706, оп.4, 

спр.167; 1859: ф.706, оп.4, спр.348 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Георгіївська церква, с. Давидівка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3401; 1835: ф.801, оп.1, спр.3523; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3644; 1837: ф.801, оп.1, спр.3805; 1840: ф.801, оп.1, спр.4277; 1842: ф.801, оп.1, спр.4429; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4538; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3401; 1835: ф.801, оп.1, спр.3523; 1836: ф.801, оп.1, спр.3644; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3805; 1840: ф.801, оп.1, спр.4277; 1842: ф.801, оп.1, спр.4429; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4538; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3401; 1835: ф.801, оп.1, спр.3523; 1836: ф.801, оп.1, спр.3644; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3805; 1840: ф.801, оп.1, спр.4277; 1842: ф.801, оп.1, спр.4429; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4538; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр.58; 1767: ф.801, оп.1, спр.143; 

1775: ф.801, оп.1, спр.409; 1776: ф.801, оп.1, спр.529; 1777: ф.801, оп.1, спр.541; 1779: ф.801, 

оп.1, спр.628; 1782: ф.801, оп.1, спр.736; 1784: ф.801, оп.1, спр.811; 1786: ф.801, оп.2, спр.14; 

1787: ф.801, оп.1, спр.893; 1793: ф.801, оп.1, спр.1132; 1789: ф.801, оп.2, спр.23; 1796: ф.801, 

оп.2, спр.40; 1800: ф.801, оп.1, спр.1428; 1802: ф.801, оп.1, спр.1570; 1805: ф.801, оп.1, спр.1738; 

1808: ф.801, оп.1, спр.1879; 1810: ф.801, оп.1, спр.1994; 1816: ф.801, оп.1, спр.2160; 1819: ф.801, 

оп.2, спр.249; 1821: ф.801, оп.1, спр.2385; 1822: ф.801, оп.1, спр.2450; 1823: ф.801, оп.1, 

спр.2515; 1824: ф.801, оп.1, спр.2605; 1825: ф.801, оп.1, спр.2674; 1826: ф.801, оп.1, спр.2734; 

1827: ф.801, оп.1, спр.2800; 1828: ф.801, оп.1, спр.2883; 1829: ф.801, оп.1, спр.2957; 1830: ф.801, 

оп.1, спр.3056; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.392; 1834: ф.801, оп.1, 

спр.3365; 1837: ф.801, оп.1, спр.3761; 1838: ф.801, оп.1, спр.3872; 1839: ф.801, оп.1, спр.4026; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4123; 1841: ф.801, оп.2, спр.518; 1842: ф.801, оп.1, спр.4398; 1851: ф.801, 

оп.2, спр.601. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Георгіївська церква,  с. Давидівка Пирятинського повіту 



4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1885-1894: ф.1011, оп.5, спр.74; 1895-1900: ф.1011, оп.5, спр.75; 1900-1905, 

1908, 1914: ф.1011, оп.5, спр.76; 1901-1905, 1914-1921: ф.1011, оп.5, спр.77; 1902, 1906-1907, 

1909, 1911: ф.1011, оп.5, спр.78; 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.79; 1910, 1913, 1915-1917: ф.1011, 

оп.5, спр.80. 

6. Шлюб : 1885-1894: ф.1011, оп.5, спр.74; 1900-1901, 1903-1905, 1908, 1914: ф.1011, оп.5, 

спр.76; 1901, 1903-1905, 1914, 1919-1920: ф.1011, оп.5, спр.77; 1902, 1906-1907, 1909, 1911: 

ф.1011, оп.5, спр.78; 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.79; 1910, 1913, 1915-1917: ф.1011, оп.5, спр.80. 

8. Смерть: 1885-1894: ф.1011, оп.5, спр.74; 1900-1901, 1903-1905, 1908, 1914, 1916: ф.1011, оп.5, 

спр.76; 1901-1905, 1914-1917, 1919-1920: ф.1011, оп.5, спр.77; 1902, 1906-1907, 1909, 1911: 

ф.1011, оп.5, спр.78; 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.79; 1910, 1913, 1915, 1917: ф.1011, оп.5, 

спр.80. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Дар-Надежда Костянтиноградського повіту 

4. Хут. Черкасовий, Перцевий, Богатенька, при д. Чорнолозці, дер. Мажарка, Чорнолозка, 

Федорівка, Куликівка, Григорівка, Дмитрівка, Германівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1863: ф.706, оп.5, спр. 7; 1864: ф.706, оп.5, спр. 8 

6. Шлюб: 1863: ф.706, оп.5, спр. 7; 1864: ф.706, оп.5, спр. 8 

8. Смерть: 1863: ф.706, оп.5, спр. 7; 1864: ф.706, оп.5, спр. 8  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Дащенки Лохвицького повіту 

4. Хут. Сіятовщина, (станом на 1902 р.) 

5. Народження: інформація відсутня 

6. Шлюб: інформація відсутня 

8. Смерть: інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.18; 1763 ?: ф.801, оп.2, 

спр.4660; 1768: ф.801, оп.1, спр.204; 1775: ф.801, оп.1, спр.408; 1776: ф.801, оп.1, спр.529; 1777: 

ф.801, оп.1, спр.541; 1778: ф.801, оп.1, спр.4657; 1779: ф.801, оп.1, спр.628; 1781: ф.801, оп.1, 

спр.706; 1782: ф.801, оп.1, спр.736; 1787: ф.801, оп.1, спр.894; 1789: ф.801, оп.1, спр.991; 1797: 

ф.801, оп.1, спр.1294; 1799: ф.801, оп.1, спр.1369; 1800: ф.801, оп.1, спр.1428; 1782: ф.801, оп.1, 

спр.736; 1782: ф.801, оп.1, спр.736; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Дейманівка Пирятинського повіту 

4. Дер. Шкурати (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3403; 1835: ф.801, оп.1, спр.3524; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3645; 1837: ф.801, оп.1, спр.3929; 1838: ф.801, оп.1, спр.3927; 1840: ф.801, оп.1, спр.4278; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4539; 1843: ф.801, оп.1, спр.4534; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3403; 1835: ф.801, оп.1, спр.3524; 1836: ф.801, оп.1, спр.3645; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3929; 1838: ф.801, оп.1, спр.3927; 1840: ф.801, оп.1, спр.4278; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4539; 1843: ф.801, оп.1, спр.4534; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3403; 1835: ф.801, оп.1, спр.3524; 1836: ф.801, оп.1, спр.3645; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3929; 1838: ф.801, оп.1, спр.3927; 1840: ф.801, оп.1, спр.4278; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4539; 1843: ф.801, оп.1, спр.4534; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.20; 1767: ф.801, оп.1, спр.144; 

1768: ф.801, оп.1, спр.205; 1775: ф.801, оп.1, спр.410; 1776: ф.801, оп.1, спр.529; 1777: ф.801, 

оп.1, спр.539; 1779: ф.801, оп.1, спр.629; 1782: ф.801, оп.1, спр.736; 1783: ф.801, оп.1, спр.785; 

1784: ф.801, оп.1, спр.811; 1787: ф.801, оп.1, спр.895; 1789: ф.801, оп.1, спр.991; 1793: ф.801, 

оп.1, спр.1132; 1797: ф.801, оп.1, спр.1294; 1799: ф.801, оп.1, спр.1369; 1807: ф.801, оп.1, 



спр.1841,1843; 1809: ф.801, оп.1, спр.1940; 1816: ф.801, оп.1, спр.2160; 1817: ф.801, оп.1, 

спр.2194; 1819: ф.801, оп.2, спр.250; 1823: ф.801, оп.1, спр.2516; 1824: ф.801, оп.1, спр.2606; 

1825: ф.801, оп.1, спр.2673; 1826: ф.801, оп.1, спр.2734; 1828: ф.801, оп.1, спр.2880; 1829: ф.801, 

оп.1, спр.2965; 1830: ф.801, оп.1, спр.3058; 1831: ф.801, оп.1, спр.3151; 1832: ф.801, оп.1, 

спр.3234; 1834: ф.801, оп.1, спр.3366,3369; 1838: ф.801, оп.1, спр.3873; 1839: ф.801, оп.1, 

спр.4027; 1840: ф.801, оп.1, спр.4124; 1841: ф.801, оп.2, спр.521; 1842: ф.801, оп.1, спр.4399; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4478; 1851: ф.801, оп.2, спр.602. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Дейманівка Пирятинського повіту 

4. с. Шкурати (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1884-1887: ф.1011, оп.5, спр.83; 1896-1900: ф.1011, оп.5, спр.84; 1901-1904: 

ф.1011, оп.5, спр.85; 1902-1906: ф.1011, оп.5, спр.86; 1905-1907: ф.1011, оп.5, спр.87; 1908-1911: 

ф.1011, оп.5, спр.88; 1913-1915, 1917: ф.1011, оп.5, спр.89; 1917-1918: ф.1011, оп.5, спр.90; 

1918-1920: ф.1011, оп.5, спр.91. 

6. Шлюб: 1884-1885, 1887: ф.1011, оп.5, спр.83; 1896-1897, 1899-1900: ф.1011, оп.5, спр.84; 

1901-1904: ф.1011, оп.5, спр.85; 1902-1906: ф.1011, оп.5, спр.86; 1905-1907: ф.1011, оп.5, спр.87; 

1908-1909, 1911: ф.1011, оп.5, спр.88; 1913-1915, 1917: ф.1011, оп.5, спр.89; 1917-1918: ф.1011, 

оп.5, спр.90; 1919: ф.1011, оп.5, спр.91. 

8. Смерть: 1884-1885, 1887: ф.1011, оп.5, спр.83; 1896-1900: ф.1011, оп.5, спр.84; 1902-1904: 

ф.1011, оп.5, спр.85; 1902-1906: ф.1011, оп.5, спр.86; 1905, 1907: ф.1011, оп.5, спр.87; 1906, 

1908, 1911: ф.1011, оп.5, сп.88; 1913-1915, 1917: ф.1011, оп.5, спр.89; 1917-1918: ф.1011, оп.5, 

спр.90; 1918-1920: ф.1011, оп.5, спр.91. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Ризо-Положенська церква, с. Дейманівка Прилуцького повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1870-1882, 1884-1885: ф.1011, оп.5, спр.81; 1880-1883: ф.1011, оп.5, спр.82.   

6. Шлюб: 1872-1873, 1875-1882: ф.1011, оп.5, спр.81; 1880-1883: ф.1011, оп.5, спр.82. 

8. Смерть: 1872-1880: ф.1011, оп.5, спр.81; 1881-1883: ф.1011, оп.5, спр.82.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Демки Золотоніського повіту  

4. Не встановлено 

5. Народження: Інформація відсутня 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.3, спр. 60 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, с. Демки Пирятинського повіту 

4. Дер. Добраничівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3403; 1835: ф.801, оп.1, спр.3525; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3646; 1837: ф.801, оп.1, спр.3929; 1840: ф.801, оп.1, спр.4279; 1842: ф.801, оп.1, спр.4430; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4534; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3403; 1835: ф.801, оп.1, спр.3525; 1836: ф.801, оп.1, спр.3646; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3929; 1842: ф.801, оп.1, спр.4430; 1843: ф.801, оп.1, спр.4534; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3403; 1835: ф.801, оп.1, спр.3525; 1836: ф.801, оп.1, спр.3646; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3929; 1842: ф.801, оп.1, спр.4430; 1843: ф.801, оп.1, спр.4534; 



10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1800: ф.801, оп.1, спр.1438; 1802: ф.801, оп.1, 

спр.1570; 1803: ф.801, оп.2, спр.84; 1804: ф.801, оп.1, спр.1681; 1805: ф.801, оп.1, спр.1738; 

1809: ф.801, оп.1, спр.1940; 1811: ф.801, оп.1, спр.2007; 1812: ф.801, оп.1, спр.2018; 1813: ф.801, 

оп.1, спр.2031; 1814: ф.801, оп.1, спр.2069; 1815: ф.801, оп.1, спр.2110; 1816: ф.801, оп.1, 

спр.2161; 1818: ф.801, оп.1, спр.2243; 1821: ф.801, оп.1, спр.2385; 1823: ф.801, оп.1, спр.2515; 

1824: ф.801, оп.1, спр.2606; 1825: ф.801, оп.1, спр.2673; 1827: ф.801, оп.1, спр.2802; 1829: ф.801, 

оп.1, спр.2966; 1830: ф.801, оп.1, спр.3058; 1831: ф.801, оп.1, спр.3150; 1832: ф.801, оп.1, 

спр.3235; 1833: ф.801, оп.2, спр.405; 1834: ф.801, оп.1, спр.3367; 1837: ф.801, оп.1, спр.3762; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3874; 1839: ф.801, оп.1, спр.4015; 1840: ф.801, оп.1, спр.4125; 1841: ф.801, 

оп.1, спр.4244; 1842: ф.801, оп.1, спр.4400; 1843: ф.801, оп.1, спр.4479.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Дениси Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1861-1869: ф.706, оп.2, спр. 8 

6. Шлюб: 1861-1868: ф.706, оп.2, спр. 8 

8. Смерть: 1861-1869: ф.706, оп.2, спр. 8 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Деньги Золотоніського повіту 

4. Хут. Хвильовий 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 13; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 13; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 13; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.3, спр.56 

 

1. Харківська  губернія 

2. Харківська  єпархія 

3. Казанська церква с. Деревки Охтирського повіту  

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, 

оп.14, спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 

1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: 

ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, 

оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, 

спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 

1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: 

ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1911: ф.1011, 

оп.14, спр.35; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, 

спр.38; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39; 1916: ф.1011, оп.14, спр.40. 

6. Шлюб: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 1879: 

ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, оп.14, 

спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: 

ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, 

оп.14, спр.14; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, 

спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 

1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: 

ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, 

оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1911: ф.1011, оп.14, 

спр.35; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 

1915: ф.1011, оп.14, спр.39; 1916: ф.1011, оп.14, спр.40. 



8. Смерть: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, 

оп.14, спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 

1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: 

ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, 

оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, 

спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 

1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: 

ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35; 1912: ф.1011, 

оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 1915: ф.1011, оп.14, 

спр.39; 1916: ф.1011, оп.14, спр.40. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, с. Деркачівка Золотоніського повіту 

4. Дер. Мехедівка, Бойківщина; хут. Деркачівський, Карповичівка (на 1802 р.) 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 14; 1829: ф.706, оп.4, спр. 192; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 14; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 14; 1829: ф.706, оп.4, спр. 192; 1 6: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1842: ф.706, оп.4, спр.283 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Димитріївська церква, с. Дмитрівка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1826: ф.706, оп.4, спр.155; 1859: ф.706, оп.3, спр.62 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква , с. Довжик Зіньківського повіту  

4. Не встановлено 

5. Народження: 1898-1903: ф.1011, оп.4, спр.10; 1906-1911: ф.1011, оп.4, спр.11; 1912-1920: 

ф.1011, оп.4, спр.12. 

6. Шлюб: 1898-1903: ф.1011, оп.4, спр.10; 1906-1911: ф.1011, оп.4, спр.11; 1912-1920: ф.1011, 

оп.4, спр.12. 

8. Смерть: 1898-1903: ф.1011, оп.4, спр.10; 1906-1911: ф.1011, оп.4, спр.11; 1912-1920: ф.1011, 

оп.4, спр.12. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Різдво-Богородицька церква, м-ко Домонтов Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1818: ф.706, оп.4, спр. 117 

6. Шлюб: 1818: ф.706, оп.4, спр. 117 

8. Смерть: 1818: ф.706, оп.4, спр. 117 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.706, оп.4, спр.10; 1801: ф.706, оп.4, спр.21; 

1818: ф.706, оп.4, спр.117 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Трьохсвятительська церква, м-ко Домонтов Золотоніського повіту 



4. Не встановлено 

5. Народження: 1818: ф.706, оп.4, спр. 117 

6. Шлюб: 1818: ф.706, оп.4, спр. 117 

8. Смерть: 1818: ф.706, оп.4, спр. 117 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1807: ф.706, оп.4, спр.62; 1816: ф.706, оп.4, спр.104; 

1818: ф.706, оп.4, спр.117 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, м-ко Драбів (Драбове) Золотоніського повіту 

4. Дер. Олімпіадівка  

5. Народження: Інформація відсутня 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1824: ф.706, оп.4, спр.145; 1842: ф.706, оп.4, спр.283 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква не вказана, м-ко Драбів (Драбове) Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1856: ф.706, оп.3, спр. 52 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.3, спр. 52 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.3, спр. 52 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Драбівці Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1840: ф.706, оп.4, спр. 271; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1840: ф.706, оп.4, спр. 271; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339; 

8. Смерть: 1840: ф.706, оп.4, спр. 271; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.98; 1816: ф.706, оп.4, спр.105, 

1842: ф.706, оп.4, спр.282; 1843: ф.706, оп.4, спр.287; 1859: ф.706, оп.3, спр.56 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Дубовий Гай Прилуцького повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: інформація відсутня  

6. Шлюб: інформація відсутня  

8. Смерть: інформація відсутня  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1783: ф.801, оп.1, спр.785; 1784: ф.801, оп.1, спр.812, 

1785: ф.801, оп.1, спр.852; 1787: ф.801, оп.1, спр.896; 1789: ф.801, оп.1, спр.992; 1790: ф.801, 

оп.1, спр.1042; 1793: ф.801, оп.1, спр.1132; 1797: ф.801, оп.1, спр.1294; 1801 ф.801, оп.1, 

спр.1514; 1802: ф.801, оп.1, спр.1570; 1803: ф.801, оп.1, спр.1631; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Сімеонівська церква, с. Дубові Гряди Костянтиноградського повіту 

4. Хут. Новий-Дубовий, Лозоватий (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1857-1864: ф.706, оп.5, спр. 4; 1863: ф.706, оп.5, спр. 7; 1867, 1869: ф.706, оп.5, 

спр. 12 

6. Шлюб: 1857-1864: ф.706, оп.5, спр. 4; 1863: ф.706, оп.5, спр. 7; 1867, 1869: ф.706, оп.5, спр. 12 



8. Смерть: 1857-1864: ф.706, оп.5, спр. 4; 1863: ф.706, оп.5, спр. 7; 1867, 1869: ф.706, оп.5, спр. 

12. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська   церква, с. Духове Лубенського повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1860-1868: ф.1011, оп.8, спр.21; 1869-1879: ф.1011, оп.8, спр.22; 1881-1890: 

ф.1011, оп.8, спр.23; 1891-1896: ф.1011, оп.8, спр.24; 1897-1898: ф.1011, оп.8, спр.25; 1906-1910: 

ф.1011, оп.8, спр.26; 1910-1912,1917-1918: ф.1011, оп.8, спр.27;  

6. Шлюб: 1860-1868: ф.1011, оп.8, спр.21; 1869-1880: ф.1011, оп.8, спр.22; 1880-1890: ф.1011, 

оп.8, спр.23;  

8. Смерть: 1860-1868: ф.1011, оп.8, спр.21; 1869-1879: ф.1011, оп.8, спр.22; 1880-1890: ф.1011, 

оп.8, спр.23;  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1793: ф.801, оп.1, спр.1132; 1797: ф.801, оп.1, 

спр.1295, 1799: ф.801, оп.1, спр.1369; 1802: ф.801, оп.1, спр.1570; 1803: ф.801, оп.2, спр.66;  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Дучинці Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.269; 1876: ф.1011, оп.6, спр.270; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.271; 1878: ф.1011, оп.6, спр.272; 1879: ф.1011, оп.6, спр.273; 1881: ф.1011, оп.6, спр.274; 

1882: ф.1011, оп.6, спр.275; 1883: ф.1011, оп.6, спр.276; 1884: ф.1011, оп.6, спр.277; 1885: 

ф.1011, оп.6, спр.278; 1886: ф.1011, оп.6, спр.279; 1887: ф.1011, оп.6, спр.280; 1888: ф.1011, оп.6, 

спр.281; 1889: ф.1011, оп.6, спр.282; 1890: ф.1011, оп.6, спр.283; 1891: ф.1011, оп.6, спр.284; 

1892: ф.1011, оп.6, спр.285;  1893: ф.1011, оп.6, спр.286; 1894: ф.1011, оп.6, спр.287; 1896: 

ф.1011, оп.6, спр.288; 1897: ф.1011, оп.6, спр.289; 1898: ф.1011, оп.6, спр.290; 1899: ф.1011, оп.6, 

спр.1899; 1900: ф.1011, оп.6, спр.292; 1901: ф.1011, оп.6, спр.293; 1902: ф.1011, оп.6, спр.294; 

1903: ф.1011, оп.6, спр.295; 1904: ф.101, оп.6, спр.296; 1905: ф.1011, оп.6, спр.297; 1906: ф.1011, 

оп.6, спр.298; 1907: ф.1011, оп.6, спр.299; 1908:ф.1011, спр. 300; 1909: ф.1011, оп.6, спр.301; 

1910: ф.1011, оп.6, спр.302; 1912:ф.1011, оп.6, спр.303; 1913: ф.1011, оп.6, спр.304; 1914: ф.1011, 

оп.6, спр.305; 1915: ф.1011, оп.6, спр.306; 1916:ф.1011, оп. 6, спр.307; 1917: ф.1011, оп.6, 

спр.308. 

6. Шлюб. 1875: ф.1011, оп.6, спр.269; 1876: ф.1011, оп.6, спр.270; 1877: ф.1011, оп.6, спр.271; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.272; 1879: ф.1011, оп.6, спр.273; 1881: ф.1011, оп.6, спр.274; 1882: 

ф.1011, оп.6, спр.275; 1883: ф.1011, оп.6, спр.276; 1884: ф.1011, оп.6, спр.277; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.278; 1886: ф.1011, оп.6, спр.279; 1887: ф.1011, оп.6, спр.280; 1888: ф.1011, оп.6, спр.281; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.282; 1890: ф.1011, оп.6, спр.283; 1891: ф.1011, оп.6, спр.284; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.285; 1893: ф.1011, оп.6, спр.286; 1894: ф.1011, оп.6, спр.287; 1896: ф.1011, оп.6, 

спр.288; 1897: ф.1011, оп.6, спр.289; 1898: ф.1011, оп.6, спр.290; 1899: ф.1011, оп.6, спр.1899; 

1900: ф.1011, оп.6, спр.292; 1901: ф.1011, оп.6, спр.293; 1902: ф.1011, оп.6, спр.294; 1903: 

ф.1011, оп.6, спр.295; 1904: ф.101, оп.6, спр.296; 1905: ф.1011, оп.6, спр.297; 1906: ф.1011, оп.6, 

спр.298; 1908:ф.1011, спр. 300; 1909: ф.1011, оп.6, спр.301; 1910: ф.1011, оп.6, спр.302; 

1912:ф.1011, оп.6, спр.303; 1913: ф.1011, оп.6, спр.304; 1914: ф.1011, оп.6, спр.305; 1915: ф.1011, 

оп.6, спр.306; 1916:ф.1011, оп. 6, спр.307; 1917: ф.1011, оп.6, спр.308. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.269; 1876: ф.1011, оп.6, спр.270; 1877: ф.1011, оп.6, спр.271; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.272; 1879: ф.1011, оп.6, спр.273; 1881: ф.1011, оп.6, спр.274; 1882: 

ф.1011, оп.6, спр.275; 1883: ф.1011, оп.6, спр.276; 1884: ф.1011, оп.6, спр.277; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.278; 1886: ф.1011, оп.6, спр.279; 1887: ф.1011, оп.6, спр.280; 1888: ф.1011, оп.6, спр.281; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.282; 1890: ф.1011, оп.6, спр.283; 1891: ф.1011, оп.6, спр.284; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.285;  1893: ф.1011, оп.6, спр.286; 1894: ф.1011, оп.6, спр.287; 1896: ф.1011, 

оп.6, спр.288; 1897: ф.1011, оп.6, спр.289; 1898: ф.1011, оп.6, спр.290; 1899: ф.1011, оп.6, 

спр.1899; 1900: ф.1011, оп.6, спр.292; 1901: ф.1011, оп.6, спр.293; 1902: ф.1011, оп.6, спр.294; 



1903: ф.1011, оп.6, спр.295; 1904: ф.101, оп.6, спр.296; 1905: ф.1011, оп.6, спр.297; 1906: ф.1011, 

оп.6, спр.298; 1907: ф.1011, оп.6, спр.299; 1908: ф.1011, спр.300; 1909: ф.1011, оп.6, спр.301; 

1910: ф.1011, оп.6, спр.302; 1912:ф.1011, оп.6, спр.303; 1913: ф.1011, оп.6, спр.304; 1914: ф.1011, 

оп.6, спр.305; 1915: ф.1011, оп.6, спр.306; 1916:ф.1011, оп. 6, спр.307; 1917: ф.1011, оп.6, 

спр.308. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Архангело-Михайлівська церква, с. Єрківці Лубенського повіту. 

4. хх. Тарасенковий, Гавриковий, Кошелиха (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1862-1868: ф.1011, оп.11, спр.10; 1869-1884: ф.1011, оп.11, спр.11; 1885-1893: 

ф.1011, оп.11, спр.12; 1894-1900: ф.1011, оп.11, спр.13; 1901-1906: ф.1011, оп.11, спр.14; 1907-

1913: ф.1011, оп.11, спр.15; 1915-1918: ф.1011, оп.11, спр.16; 1913, 1918-1920: ф.1011, оп.11, 

спр.17. 

6. Шлюб: 1863-1868: ф.1011, оп.11, спр.10; 1869-1884: ф.1011, оп.11, спр.11; 1885-1893: ф.1011, 

оп.11, спр.12; 1895-1900: ф.1011, оп.11, спр.13; 1901-1907: ф.1011, оп.11, спр.14; 1908-1912: 

ф.1011, оп.11, спр.15; 1915-1916: ф.1011, оп.11, спр.16; 1913, 1918-1920: ф.1011, оп.11, спр.17. 

8. Смерть: 1862-1868: ф.1011, оп.11, спр.10; 1869-1884: ф.1011, оп.11, спр.11; 1885-1890: ф.1011, 

оп.11, спр.12; 1894-1900: ф.1011, оп.11, спр.13; 1901-1907: ф.1011, оп.11, спр.14; 1907-1912: 

ф.1011, оп.11, спр.15; 1915-1918: ф.1011, оп.11, спр.16; 1912-1913, 1918-1920: ф.1011, оп.11, 

спр.17.  

 

1. Полтавська губернія (з 1802 р.) 

2. Переяславська, Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Єрківці Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1779: ф.706, оп.4, спр. 12 

6. Шлюб: 1779: ф.706, оп.4, спр. 12 

8. Смерть: 1779: ф.706, оп.4, спр. 12 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Іллінська церква, с. Жабки (Луценки) Лохвицького повіту. 

4. хх. Старожабківський, Новожабківський, Новий, Говоруха, Гамаліївка (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.100; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.101; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.102; 1901-1907: ф.101, оп.9, спр.103; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.104. 

6. Шлюб:  1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.100; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.101; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.102; 1901-1907: ф.101, оп.9, спр.103; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.104. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.100; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.101; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.102; 1901-1907: ф.101, оп.9, спр.103; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.104. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Введенська    церква, с. Ждани Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.8, спр.28; 1886-1892: ф.1011, оп.8, спр.29; 1891-1894: 

ф.1011, оп.8, спр.304; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.31; 1901-1907: ф.1011, оп.8, спр.32; 1907-

1911: ф.1011, оп.8, спр.33; 1911-1918: ф.1011, оп.8, спр.34;  

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.8, спр.28; 1886-1892: ф.1011, оп.8, спр.29; 1891-1894: ф.1011, 

оп.8, спр.304; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.31; 1901-1907: ф.1011, оп.8, спр.32; 1907-1911: 

ф.1011, оп.8, спр.33; 1911-1918: ф.1011, оп.8, спр.34;  

8. Смерть: 1879-1886: ф.1011, оп.8, спр.28; 1886-1892: ф.1011, оп.8, спр.29; 1891-1894: ф.1011, 

оп.8, спр.304; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.31; 1901-1907: ф.1011, оп.8, спр.32; 1907-1911: 

ф.1011, оп.8, спр.33; 1911-1918: ф.1011, оп.8, спр.34;  



 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Богородиці, м-ко Жовнин (Жовнине) Золотоніського повіту 

4. Дер. Кулішівка (станом на 1802 р.) 

5. Народження: 1805: ф.706, оп.3, спр. 7; 1813: ф.706, оп.3, спр. 15; 1842: ф.706, оп.3, спр. 45; 

1856: ф.706, оп.3, спр. 52 

6. Шлюб: 1805: ф.706, оп.3, спр. 7; 1813: ф.706, оп.3, спр. 15; 1842: ф.706, оп.3, спр. 45; 1856: 

ф.706, оп.3, спр. 52 

8. Смерть: 1805: ф.706, оп.3, спр. 7; 1813: ф.706, оп.3, спр. 15; 1842: ф.706, оп.3, спр. 45; 1856: 

ф.706, оп.3, спр. 52 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): бл.1823: ф.706, оп.4, спр.435 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Різдво-Богородицька церква, м-ко Жоравка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3404; 1837: ф.801, оп.1, спр.3930; 1840: ф.801, оп.1, 

спр.4280; 1842: ф.801, оп.1, спр.4540; 1843: ф.801, оп.1, спр.4540 а;  

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3404; 1837: ф.801, оп.1, спр.3930; 1840: ф.801, оп.1, спр.4280; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4540; 1843: ф.801, оп.1, спр.4540 а; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3404; 1837: ф.801, оп.1, спр.3930; 1840: ф.801, оп.1, спр.4280; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4540; 1843: ф.801, оп.1, спр.4540 а; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Воскресенська церква, м-ко Жоравка Пирятинського повіту 

4. Дер. Кулішівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1836: ф.801, оп.1, спр.3647; 1837: ф.801, оп.1, спр.3806; 1840: ф.801, оп.1, 

спр.4281; 

6. Шлюб: 1836: ф.801, оп.1, спр.3647; 1837: ф.801, оп.1, спр.3806; 1840: ф.801, оп.1, спр.4281; 

7. Смерть: 1836: ф.801, оп.1, спр.3647; 1837: ф.801, оп.1, спр.3806; 1840: ф.801, оп.1, спр.4281; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Петропавлівська церква, с. Жорнокльови Золотоніського повіту 

4. Дер. Тополі, Софіївка 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1816: ф.706, оп.4, спр.105; 1859: ф.706, оп.3, спр.62 

 

1. Чернігівська губернія 

2. Не встановлено 

3. Георгіївська церква, с. Заворичі Козелецького повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження:  

6. Шлюб:  

8. Смерть: 1866-1870: ф.706, оп.4, спр. 366 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Загребелля Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 



5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.54; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.55; 1894-1900: 

ф.1011, оп.7, спр.56; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.57; 1910-1913: ф.1011, оп.7, спр.58. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.54; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.55; 1899-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.56; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.57; 1910-1913: ф.1011, оп.7, спр.58. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.54; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.55; 1899-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.56; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.57; 1910-1913: ф.1011, оп.7, спр.58. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Загрунівка Зіньківського повіту 

4. хх. Кір’яківщина, Сулимовий, Рощаківщина ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1887, 1898, 1907, 1913: ф.1011, оп.4, спр.45. 

6. Шлюб: 1887, 1898, 1907, 1913: ф.1011, оп.4, спр.45. 

8. Смерть: 1887, 1898, 1907, 1913: ф.1011, оп.4, спр.45. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Введенська церква, с. Залінійне Костянтиноградського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Западинці Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.45; 1886-1892: оп.9, спр.46; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.47; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.48; 1910-1917: оп.9, спр.49. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.45; 1886-1892: оп.9, спр.46; 1894-1900: ф.1011, оп.9, 

спр.47; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.48; 1910-1917: оп.9, спр.49. 

8 Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.45; 1886-1892: оп.9, спр.46; 1894-1900: ф.1011, оп.9, 

спр.47; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.48; 1910-1917: оп.9, спр.49. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Заріччя Пирятинського повіту 

4. Дер. Щербаківка,  хут. Високий, "по Сліпороду" (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1835: ф.801, оп.1, спр.3525; 1836: ф.801, оп.1, спр.3648; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3806; 1840: ф.801, оп.1, спр.4282; 1842: ф.801, оп.1, спр.4539; 1843: ф.801, оп.1, спр.4541; 

6. Шлюб: 1835: ф.801, оп.1, спр.3525; 1836: ф.801, оп.1, спр.3648; 1837: ф.801, оп.1, спр.3806; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4282; 1842: ф.801, оп.1, спр.4539; 1843: ф.801, оп.1, спр.4541; 

7. Смерть: 1835: ф.801, оп.1, спр.3525; 1836: ф.801, оп.1, спр.3648; 1837: ф.801, оп.1, спр.3806; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4282; 1842: ф.801, оп.1, спр.4539; 1843: ф.801, оп.1, спр.4541; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1787: ф.801, оп.1, спр.897; 1790: ф.801, оп.1, спр.1042; 

1796: ф.801, оп.2, спр.39; 1799: ф.801, оп.1, спр.1369; 1815: ф.801, оп.1, спр.2111; 1817: ф.801, 

оп.1, спр.2190; 1823: ф.801, оп.1, спр.2516; 1824: ф.801, оп.1, спр.2607; 1826: ф.801, оп.1, 

спр.2734; 1834: ф.801, оп.1, спр.3370; 1837: ф.801, оп.1, спр.3751; 1838: ф.801, оп.1, спр.3876; 

1839: ф.801, оп.1, спр.4029; 1840: ф.801, оп.1, спр.4128; 1841: ф.801, оп.1, спр.4246; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4387; 1843: ф.801, оп.1, спр.4482; 1845: ф.801, оп.1, спр.4638. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Заріччя Пирятинського повіту 



4. Дер. Щербаківка, хх. Високий, "по Сліпороду" (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.1, спр.83; 1876: ф.1011, оп.1, спр.84; 1877: ф.1011, оп.1, спр.85; 

1879: ф.1011, оп.1, спр.86; 1880: ф.1011, оп.1, спр.87; 1881: ф.1011, оп.1, спр.88; 1882: ф.1011, 

оп.1, спр.89; 1883: ф.1011, оп.1, спр.90; 1884: ф.1011, оп.1, спр.91; 1886: ф.1011, оп.1, спр.92; 

1887: ф.1011, оп.1, спр.93; 1888: ф.1011, оп.1, спр.94; 1889: ф.1011, оп.1, спр.95; 1890: ф.1011, 

оп.1, спр.96; 1891: ф.1011, оп.1, спр.97; 1892: ф.1011, оп.1, спр.98; 1893: ф.1011, оп.1, спр.99; 

1894: ф.1011, оп.1, спр.100; 1895: ф.1011, оп.1, спр.101; 1896: ф.1011, оп.1, спр.102; 1897: 

ф.1011, оп.1, спр.103; 1898: ф.1011, оп.1, спр.104; 1899: ф.1011, оп.1, спр.105; 1900: ф.1011, оп.1, 

спр.106; 1901: ф.1011, оп.1, спр.107; 1902: ф.1011, оп.1, спр.108; 1905: ф.1011, оп.1, спр.109; 

1906: ф.1011, оп.1, спр.110; 1909: ф.1011, оп.1, спр.111; 1910: ф.1011, оп.1, спр.112; 1911: 

ф.1011, оп.1, спр.115; 1913: ф.1011, оп.1, спр.113; 1914: ф.1011, оп.1, спр.114; 1917: ф.1011, оп.1, 

спр.116.  

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.1, спр.83; 1876: ф.1011, оп.1, спр.84; 1877: ф.1011, оп.1, спр.85; 1879: 

ф.1011, оп.1, спр.86; 1880: ф.1011, оп.1, спр.87; 1881: ф.1011, оп.1, спр.88; 1882: ф.1011, оп.1, 

спр.89; 1883: ф.1011, оп.1, спр.90; 1884: ф.1011, оп.1, спр.91; 1886: ф.1011, оп.1, спр.92; 1887: 

ф.1011, оп.1, спр.93; 1888: ф.1011, оп.1, спр.94; 1889: ф.1011, оп.1, спр.95; 1890: ф.1011, оп.1, 

спр.96; 1891: ф.1011, оп.1, спр.97; 1892: ф.1011, оп.1, спр.98; 1893: ф.1011, оп.1, спр.99; 1894: 

ф.1011, оп.1, спр.100; 1895: ф.1011, оп.1, спр.101; 1896: ф.1011, оп.1, спр.102; 1897: ф.1011, оп.1, 

спр.103; 1898: ф.1011, оп.1, спр.104; 1899: ф.1011, оп.1, спр.105; 1900: ф.1011, оп.1, спр.106; 

1901: ф.1011, оп.1, спр.107; 1902: ф.1011, оп.1, спр.108; 1905: ф.1011, оп.1, спр.109; 1906: 

ф.1011, оп.1, спр.110; 1909: ф.1011, оп.1, спр.111; 1910: ф.1011, оп.1, спр.112; 1911: ф.1011, оп.1, 

спр.115; 1913: ф.1011, оп.1, спр.113; 1914: ф.1011, оп.1, спр.114; 1917: ф.1011, оп.1, спр.116.  

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.1, спр.83; 1876: ф.1011, оп.1, спр.84; 1877: ф.1011, оп.1, спр.85; 

1879: ф.1011, оп.1, спр.86; 1880: ф.1011, оп.1, спр.87; 1881: ф.1011, оп.1, спр.88; 1882: ф.1011, 

оп.1, спр.89; 1883: ф.1011, оп.1, спр.90; 1884: ф.1011, оп.1, спр.91; 1886: ф.1011, оп.1, спр.92; 

1887: ф.1011, оп.1, спр.93; 1888: ф.1011, оп.1, спр.94; 1889: ф.1011, оп.1, спр.95; 1890: ф.1011, 

оп.1, спр.96; 1891: ф.1011, оп.1, спр.97; 1892: ф.1011, оп.1, спр.98; 1893: ф.1011, оп.1, спр.99; 

1894: ф.1011, оп.1, спр.100; 1895: ф.1011, оп.1, спр.101; 1896: ф.1011, оп.1, спр.102; 1897: 

ф.1011, оп.1, спр.103; 1898: ф.1011, оп.1, спр.104; 1899: ф.1011, оп.1, спр.105; 1900: ф.1011, оп.1, 

спр.106; 1901: ф.1011, оп.1, спр.107; 1902: ф.1011, оп.1, спр.108; 1905: ф.1011, оп.1, спр.109; 

1906: ф.1011, оп.1, спр.110; 1909: ф.1011, оп.1, спр.111; 1910: ф.1011, оп.1, спр.112; 1911: 

ф.1011, оп.1, спр.115; 1913: ф.1011, оп.1, спр.113; 1914: ф.1011, оп.1, спр.114; 1917: ф.1011, оп.1, 

спр.116.  

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Троїцька церква, с. Заріччя Пирятинського повіту 

4. с. Щербаківка, хх. Високий, «по Сліпороду» (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1900-1908: ф.1011, оп.5, спр.92; 1909-1913: ф.1011, оп.5, спр.93; 1914: ф.1011, 

оп.5, спр.94; 1915-1920: ф.1011, оп.5, спр.95. 

6. Шлюб: 1899-1904, 1917, 1919: ф.1011, оп.5, спр.92; 1909-1912: ф.1011, оп.5, спр.93; 1915-

1920: ф.1011, оп.5, спр.95.  

8. Смерть: 1900-1908: ф.1011, оп.5, спр.92; 1909-1912: ф.1011, оп.5, спр.93; 1915-1916, 1919-

1920: ф.1011, оп.5, спр.95.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква , с. Засулля Лохвицького повіту. 

4. хх. Бойків, Ковалівщина, Яковенковий та ін ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1880-1885: ф.1011, оп.9, спр. 50; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.51; 1894-1900: 

ф.101, оп.9, спр.52; 1901-1907: ф.1011,оп. 9, спр.53; 1910-1914: ф.1011, оп.9, спр.54; 1917: 

ф.1011, оп.9, спр.55. 



6. Шлюб: 1880-1885: ф.1011, оп.9, спр. 50; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.51; 1894-1900: ф.101, 

оп.9, спр.52; 1901-1907: ф.1011,оп. 9, спр.53; 1910-1914: ф.1011, оп.9, спр.54; 1917: ф.1011, оп.9, 

спр.55. 

8. Смерть: 1880-1885: ф.1011, оп.9, спр. 50; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.51; 1894-1900: ф.101, 

оп.9, спр.52; 1901-1907: ф.1011,оп. 9, спр.53; 1910-1914: ф.1011, оп.9, спр.54; 1917: ф.1011, оп.9, 

спр.55. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Зачепилівка Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Скалонівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 9; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 

1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 9; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 9; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Згурівка Прилуцького повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: інформація відсутня 

6. Шлюб: інформація відсутня 

8. Смерть: інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1800: ф.801, оп.1, спр.1430; 1801: ф.801, оп.1, 

спр.1515; 1802: ф.801, оп.1, спр.1571; 1803: ф.801, оп.2, спр.89;  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, м. Зіньків Зіньківського повіту 

4. хх. Велика Северинівка, Мала Северинівка, Пожарня, Переліски, Хмарівка, Тимошевщина ( 

станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1884-1900: ф.1011, оп.4, спр.1; 1886-1904: ф.1011, оп.4, спр.2.  

6. Шлюб: 1884-1900: ф.1011, оп.4, спр.1; 1886-1904: ф.1011, оп.4, спр.2; 1894-1900, 1902-1912: 

ф.1011, оп.4, спр.3.  

8. Смерть: 1884-1900: ф.1011, оп.4, спр.1; 1886-1904: ф.1011, оп.4, спр.2; 1894-1900, 1902-1912: 

ф.1011, оп.4, спр.3.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Соборна Архістратиго-Михайлівська церква, м. Зіньків Зіньківського повіту 

4. хх. Сокільщина, Підварки, Піленківщина, Переліски, Петренків, Мірошниченків, Пилипенків, 

Добромислівка ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1888-1898, 1907-1912: ф.1011, оп.4, спр.4; 1895-1903: ф.1011, оп.4, спр.44. 

6. Шлюб: 1888-1898, 1907-1912: ф.1011, оп.4, спр.4; 1895-1903: ф.1011, оп.4, спр.44. 

8. Смерть: 1888-1898, 1907-1912: ф.1011, оп.4, спр.4; 1895-1903: ф.1011, оп.4, спр.44. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, м. Зіньків Зіньківського повіту 

4. хх. Хмарівка, Переліски, Пилипенків ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1896-1899, 1900-1904, 1909-1912: ф.1011, оп.4, спр.5. 

6. Шлюб: 1896-1899, 1900-1904, 1909-1912: ф.1011, оп.4, спр.5. 



8. Смерть: 1896-1899, 1900-1904, 1909-1912: ф.1011, оп.4, спр.5.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, м. Зіньків Зіньківського повіту 

4. хх. Саранчівка, Северинівка ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1890-1896, 1915, 1919: ф.1011, оп.4, спр.6. 

6. Шлюб: 1890-1896, 1915, 1919: ф.1011, оп.4, спр.6. 

8. Смерть: 1890-1896, 1915, 1919: ф.1011, оп.4, спр.6. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, м. Зіньків Зіньківського повіту 

4. х. Соколівщина ( станом на 1902 р.) 

5. Народження : 1899-1909: ф.1011, оп.4, спр.42. 

6. Шлюб: 1899-1909: ф.1011, оп.4, спр.42. 

8. Смерть: 1899-1909: ф.1011, оп.4, спр.42. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, м. Зіньків Зіньківського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1883-1895: ф.1011, оп.4, спр.43. 

6. Шлюб: 1883-1895: ф.1011, оп.4, спр.43. 

8. Смерть: 1883-1895: ф.1011, оп.4, спр.43. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Благовіщенська церква, м. Золотоноша Золотоніського повіту 

4. Хут. Дібровка (станом на 1902 р.) 

5. Народження:  

6. Шлюб:  

8. Смерть:  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1854: ф.706, оп.4, спр. 331; 1859: ф.706, оп.3, спр. 58 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, м. Золотоноша Золотоніського повіту 

4. Хут. Іржавські (станом на 1902 р.) 

5. Народження: Інформація відсутня 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1806: ф.706, оп.4, спр. 57; 1854: ф.706, оп.4, спр. 331; 

1859: ф.706, оп.3, спр. 58 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, м. Золотоноша Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: Інформація відсутня 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1854: ф.706, оп.4, спр. 331; 1859: ф.706, оп.3, спр. 58 

 



1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, м. Золотоноша Золотоніського повіту 

4. Хут. Згар (станом на 1902 р.) 

5. Народження: Інформація відсутня 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.3, спр. 58 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Архістратиго-Михайлівська церква,  с. Золотухи Лубенського повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1891-1898: ф.1011, оп.13, спр.11; 1898-1904: ф.1011, оп.13, спр.12; 1904-1911: 

ф.1011, оп.13, спр.13; 1911-1918: ф.1011, оп.13, спр.14. 

6. Шлюб: 1890-1898: ф.1011, оп.13, спр.11; 1898-1903: ф.1011, оп.13, спр.12; 1904-1910: ф.1011, 

оп.13, спр.13; 1911-1918: ф.1011, оп.13, спр.14. 

8. Смерть: 1890-1898: ф.1011, оп.13, спр.11; 1904-1910: ф.1011, оп.13, спр.13; 1911-1918: ф.1011, 

оп.13, спр.14. 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр. 59; 1767: ф.801, оп.1, спр.146; 

1768: ф.801, оп.1, спр.207; 1770: ф.801, оп.1, спр.259; 1775: ф.801, оп.1, спр.411; 1778: ф.801, 

оп.1, спр.4658; 1779: ф.801, оп.1, спр.636; 1781: ф.801, оп.1, спр.706; 1785: ф.801, оп.1, спр.853; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Іванків Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1917: ф.706, оп.4, спр. 433 

6. Шлюб: 1917: ф.706, оп.4, спр. 433 

8. Смерть: 1917: ф.706, оп.4, спр. 433 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, м-ко Іркліїв Золотоніського повіту 

4. Дер. Загородище, Семиногірка (станом на 1802 р.) 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.4, спр. 90; 1826: ф.706, оп.4, спр. 158; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.4, спр. 90; 1826: ф.706, оп.4, спр. 158; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.4, спр. 90; 1826: ф.706, оп.4, спр. 158; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1813: ф.706, оп.4, спр. 90; 1859: ф.706, оп.3, спр. 57 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Михайлівська церква, м-ко Іркліїв Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 16; 1813: ф.706, оп.4, спр. 374; 1835: ф.706, оп.4, спр. 233; 

1837: ф.706, оп.4, спр. 247  

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 16; 1813: ф.706, оп.4, спр. 374; 1835: ф.706, оп.4, спр. 233; 1837: 

ф.706, оп.4, спр. 247; 1837: ф.706, оп.4, спр. 247 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 16; 1813: ф.706, оп.4, спр. 374; 1835: ф.706, оп.4, спр. 233; 

1837: ф.706, оп.4, спр. 247 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, м-ко Іркліїв Золотоніського повіту 



4. Дер. Загородище (на 1802 р.) 

5. Народження: 1817: ф.706, оп.3, спр. 29; 1826: ф.706, оп.4, спр. 157; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: ф.706, оп.3, спр. 29; 1826: ф.706, оп.4, спр. 157; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: ф.706, оп.3, спр. 29; 1826: ф.706, оп.4, спр. 157; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр. 99 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, м-ко Іркліїв Золотоніського повіту 

4. Дер. Коробки (станом на 1802 р.) 

5. Народження: Інформація відсутня 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.3, спр. 57 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, с. Ісківці Лохвицького повіту. 

4. хх. Дрюківський, Авдієвський (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1866-1892: ф.1011, оп.9, спр.56; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.57; 1902-1907: 

ф.1011, оп.9, спр.58; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.59. 

6. Шлюб: 1866-1892: ф.1011, оп.9, спр.56; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.57; 1902-1907: ф.1011, 

оп.9, спр.58; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.59. 

8. Смерть: 1866-1892: ф.1011, оп.9, спр.56; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.57; 1902-1907: ф.1011, 

оп.9, спр.58; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.59. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська   церква, с. Ісківці Лубенського повіту. 

4. с. П’ятигорці, хх. Іржавські, Сліпородське (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1872-1879: ф.1011, оп.8, спр.43; 1879-1883: ф.1011, оп.8, спр.44; 1887-1893: 

ф.1011, оп.8, спр.45; 1894-1897: ф.1011, оп.8, спр.46; 1898-1905: ф.1011, оп.8, спр.47; 1905-1907: 

ф.1011, оп.8, спр.49; 1907-1910: ф.1011, оп.8, спр.50; 1909-1911: ф.1011, оп.8, спр.51; 1911,1919: 

ф.1011, оп.8, спр.52; 1912: ф.1011, оп.8, спр.53; 1913,1919,1920: ф.1011, оп.8, спр.54; 1914: 

ф.1011, оп.8, спр.55; 1915-1918: ф.1011, оп.8, спр.56; 1917-1918: ф.1011, оп.8, спр.57; 

6. Шлюб: 1872-1879: ф.1011, оп.8, спр.43; 1879-1883: ф.1011, оп.8, спр.44; 1887-1893: ф.1011, 

оп.8, спр.45; 1894-1899: ф.1011, оп.8, спр.46; 1899-1903: ф.1011, оп.8, спр.47; 1904-1906: ф.1011, 

оп.8, спр.48; 1908-1911: ф.1011, оп.8, спр.49; 1919: ф.1011, оп.8, спр.52; 1912: ф.1011, оп.8, 

спр.53; 1913: ф.1011, оп.8, спр.54; 1914: ф.1011, оп.8, спр.55; 1915-1918: ф.1011, оп.8, спр.56; 

1917-1918: ф.1011, оп.8, спр.57; 

8. Смерть: 1872-1879: ф.1011, оп.8, спр.43; 1879-1883: ф.1011, оп.8, спр.44; 1887-1893: ф.1011, 

оп.8, спр.45; 1894-1901: ф.1011, оп.8, спр.46; 1901-1904: ф.1011, оп.8, спр.48; 1905-1907,1911: 

ф.1011, оп.8, спр.49; 1907-1910: ф.1011, оп.8, спр.50; 1910-1911: ф.1011, оп.8, спр.51; 1919-1920: 

ф.1011, оп.8, спр.52; 1912: ф.1011, оп.8, спр.53; 1913: ф.1011, оп.8, спр.54; 1914: ф.1011, оп.8, 

спр.55; 1915-1918: ф.1011, оп.8, спр.56; 1917-1918: ф.1011, оп.8, спр.57; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Каленики Золотоніського повіту 

4. Хут. Ковтунівський, Грабовський (на 1802 р.) 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.4, спр. 90; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.4, спр. 90; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.4, спр. 90; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1827: ф.706, оп.4, спр.167; 1843: ф.706, оп.3, спр.49; 



1859: ф.706, оп.3, спр.61 

 

1.Херсонська  губернія 

2. Херсонська  єпархія 

3. Преображенська церква, с. Кам’яні Потоки Олександрійського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження : 1879, 1881, 1882: ф.1011, оп.3, спр.6; 1883: ф.1011, оп.3, спр.7; 1888,1889: 

ф.1011, оп.3, спр.8; 1890-1892: ф.1011, оп.3, спр.9; 1895-1897: ф.1011, оп.3, спр.10; 1898, 1899: 

ф.1011, оп.3, спр.11; 1900: ф.1011, оп.3, спр.12; 1901: ф.1011, по.3, спр.13; 1902, 1903: ф.1011, 

оп.3, спр.14; 1906, 1908: ф.1011, оп.3, спр.15; 1909: ф.1011, оп.3, спрр16; 1910: ф.1011, оп.3, 

спр.17; 1911: ф.1011, оп.3, спр.18; 1912: ф.1011, оп.3, спр.19; 1913: ф.1011, оп.3, спр.20; 19114: 

ф.1011, оп.3, спр.21; 1916: ф.1011, оп.3, спр.22. 

6. Шлюб: 1879, 1881, 1882: ф.1011, оп.3, спр.6; 1883: ф.1011, оп.3, спр.7; 1888,1889: ф.1011, 

оп.3, спр.8; 1890-1892: ф.1011, оп.3, спр.9; 1895-1897: ф.1011, оп.3, спр.10; 1898, 1899: ф.1011, 

оп.3, спр.11; 1900: ф.1011, оп.3, спр.12; 1901: ф.1011, по.3, спр.13; 1902, 1903: ф.1011, оп.3, 

спр.14; 1906, 1908: ф.1011, оп.3, спр.15; 1909: ф.1011, оп.3, спрр16; 1910: ф.1011, оп.3, спр.17; 

1911: ф.1011, оп.3, спр.18; 1912: ф.1011, оп.3, спр.19; 1913: ф.1011, оп.3, спр.20; 19114: ф.1011, 

оп.3, спр.21; 1916: ф.1011, оп.3, спр.22. 

8. Смерть: 1879, 1881, 1882: ф.1011, оп.3, спр.6; 1883: ф.1011, оп.3, спр.7; 1888,1889: ф.1011, 

оп.3, спр.8; 1890-1892: ф.1011, оп.3, спр.9; 1895-1897: ф.1011, оп.3, спр.10; 1898, 1899: ф.1011, 

оп.3, спр.11; 1900: ф.1011, оп.3, спр.12; 1901: ф.1011, по.3, спр.13; 1902, 1903: ф.1011, оп.3, 

спр.14; 1906, 1908: ф.1011, оп.3, спр.15; 1909: ф.1011, оп.3, спр.16; 1910: ф.1011, оп.3, спр.17; 

1911: ф.1011, оп.3, спр.18; 1912: ф.1011, оп.3, спр.19; 1913: ф.1011, оп.3, спр.20; 19114: ф.1011, 

оп.3, спр.21; 1916: ф.1011, оп.3, спр.22. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, м-ко Канівці  (Великі Канівці) Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 17 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 17 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 17 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): бл.1822: ф.706, оп.4, спр.435 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Каплинці Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1835: ф.801, оп.1, спр.3527; 1837: ф.801, оп.1, спр.3929; 1840: ф.801, оп.1, 

спр.4283; 1842: ф.801, оп.1, спр.4542; 1843: ф.801, оп.1, спр.4543; 

6. Шлюб: 1835: ф.801, оп.1, спр.3527; 1837: ф.801, оп.1, спр.3929; 1840: ф.801, оп.1, спр.4283; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4542; 1843: ф.801, оп.1, спр.4543; 

7. Смерть: 1835: ф.801, оп.1, спр.3527; 1837: ф.801, оп.1, спр.3929; 1840: ф.801, оп.1, спр.4283; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4542; 1843: ф.801, оп.1, спр.4543; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1766: ф.801, оп.1, спр.102; 1767: ф.801, оп.1, спр.147; 

1777: ф.801, оп.1, спр.539; 1778: ф.801, оп.1, спр.575; 1781: ф.801, оп.1, спр.704; 1785: ф.801, 

оп.1, спр.852; 1787: ф.801, оп.1, спр.898; 1789: ф.801, оп.1, спр.992; 1793: ф.801, оп.1, спр.1133; 

1796: ф.801, оп.2, спр.34; 1797: ф.801, оп.1, спр.1295; 1802: ф.801, оп.1, спр.1574; 1805: ф.801, 

оп.1, спр.1739; 1807: ф.801, оп.1, спр.1844; 1813: ф.801, оп.1, спр.2032; 1814: ф.801, оп.2, 

спр.222; 1817: ф.801, оп.1, спр.2190; 1819: ф.801, оп.2, спр.267; 1825: ф.801, оп.1, спр.2674; 

1826: ф.801, оп.1, спр.2735; 1827: ф.801, оп.1, спр.2802; 1829: ф.801, оп.1, спр.2957; 1834: ф.801, 

оп.1, спр.3371; 1837: ф.801, оп.1, спр.3763,3764; 1838: ф.801, оп.1, спр.3877; 1839: ф.801, оп.1, 

спр.4023; 1843: ф.801, оп.1, спр.4490. 

 



1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Троїцька церква, с. Каплинці Пирятинського повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1880-1892: ф.1011, оп.5, спр.96; 1896-1898: ф.1011, оп.5, спр.97; 1898-1903: 

ф.1011, оп.5, спр.98; 1903-1906: ф.1011, оп.5, спр.99; 1906-1912: ф.1011, оп.5, спр.100; 1906, 

1910-1917: ф.1011, оп.5, спр.101; 1917-1918: ф.1011, оп.5, спр.102; 1919-1920: ф.1011, оп.5, 

спр.103. 

6. Шлюб: 1893-1908: ф.1011, оп.5, спр.97; 1909-1912: ф.1011, оп.5, спр.100; 1906, 1910-1916: 

ф.1011, оп.5, спр.101; 1918: ф.1011, оп.5, спр.102; 1919-1920: ф.1011, оп.5, спр.103. 

8. Смерть: 1893-1900: ф.1011, оп.5, спр.97; 1900-1903: ф.1011, оп.5, спр.98; 1907-1908: ф.1011, 

оп.5, спр.99; 1903-1906, 1908-1912: ф.1011, оп.5, спр.100; 1906, 1910-1913, 1916-1917: ф.1011, 

оп.5, спр.101; 1917-1918: ф.1011, оп.5, спр.102; 1919-1920: ф.1011, оп.5, спр.103. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Капустинці Пирятинського повіту 

4. Дер. Плужники (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3405; 1835: ф.801, оп.1, спр.3526; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3646; 1837: ф.801, оп.1, спр.3806; 1840: ф.801, оп.1, спр.4265; 1842: ф.801, оп.1, спр.4431; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4544; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3405; 1835: ф.801, оп.1, спр.3526; 1836: ф.801, оп.1, спр.3646; 

1836: ф.801, оп.1, спр.3646; 1837: ф.801, оп.1, спр.3806; 1840: ф.801, оп.1, спр.4265; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4431; 1843: ф.801, оп.1, спр.4544; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3405; 1835: ф.801, оп.1, спр.3526; 1836: ф.801, оп.1, спр.3646; 

1836: ф.801, оп.1, спр.3646; 1837: ф.801, оп.1, спр.3806; 1840: ф.801, оп.1, спр.4265; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4431; 1843: ф.801, оп.1, спр.4544; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1800: ф.801, оп.1, спр.1431; 1801: ф.801, оп.1, 

спр.1516; 1802: ф.801, оп.1, спр.1574; 1804: ф.801, оп.2, спр.98; 1805: ф.801, оп.1, спр.1739; 

1806: ф.801, оп.1, спр.1789; 1807: ф.801, оп.1, спр.1844; 1808: ф.801, оп.1, спр.1880; 1809: ф.801, 

оп.1, спр.1941; 1812: ф.801, оп.1, спр.2019; 1813: ф.801, оп.1, спр.2032; 1814: ф.801, оп.1, 

спр.2070; 1815: ф.801, оп.1, спр.2111; 1816: ф.801, оп.1, спр.2162; 1817: ф.801, оп.1, спр.2190; 

1818: ф.801, оп.1, спр.2244; 1819: ф.801, оп.2, спр.256; 1821: ф.801, оп.1, спр.2386; 1822: ф.801, 

оп.1, спр.2451; 1823: ф.801, оп.1, спр.2519; 1824: ф.801, оп.1, спр.2608; 1825: ф.801, оп.1, 

спр.2673; 1826: ф.801, оп.1, спр.2732; 1828: ф.801, оп.1, спр.2884; 1829: ф.801, оп.1, спр.2968; 

1830: ф.801, оп.1, спр.3059; 1831: ф.801, оп.1, спр.3150; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1833: ф.801, 

оп.2, спр.406; 1834: ф.801, оп.1, спр.3367; 1834: ф.801, оп.1, спр.3385а; 1838: ф.801, оп.1, 

спр.3877; 1840: ф.801, оп.1, спр.4128; 1843: ф.801, оп.1, спр.4483; 1842: ф.801, оп.2, спр.575; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4487.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська    церква, с. Карпилівка Лубенського повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 185-1866: ф.1011, оп.8, спр.35; 1867-1884: ф.1011, оп.8, спр.36; 1878-1880,1888: 

ф.1011, оп.8, спр.37; 1880-1883: ф.1011, оп.8, спр.38; 1888-1895: ф.1011, оп.8, спр.39; 1904-1906: 

ф.1011, оп.8, спр.41; 1907-1910: ф.1011, оп.8, спр.42; 

6. Шлюб: 1851-1866: ф.1011, оп.8, спр.35; 1864-1869: ф.1011, оп.8, спр.36; 1878-1880: ф.1011, 

оп.8, спр.37; 1888-1895: ф.1011, оп.8, спр.39; 1904-1906: ф.1011, оп.8, спр.41; 

8. Смерть: 1850-1866: ф.1011, оп.8, спр.35; 1867-1870: ф.1011, оп.8, спр.36; 1878-1879: ф.1011, 

оп.8, спр.37; 1880,1887: ф.1011, оп.8, спр.38; 1888-1895: ф.1011, оп.8, спр.39; 1904-1906: ф.1011, 

оп.8, спр.41; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.10; 1768: ф.801, оп.1, спр.210; 

1770: ф.801, оп.1, спр.253; 1772: ф.801, оп.1, спр.307; 1778: ф.801, оп.1, спр.576; 1779: ф.801, 



оп.1, спр.630; 1782: ф.801, оп.1, спр.737; 1783: ф.801, оп.1, спр.785; 1793: ф.801, оп.1, спр.1133; 

1796: ф.801, оп.2, спр.29; 1797: ф.801, оп.1, спр.1295; 1800: ф.801, оп.1, спр.1431; 1801: ф.801, 

оп.1, спр.1516; 1802: ф.801, оп.1, спр.1574; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архидияконо-Стефанівська церква, с. Кейбалівка Пирятинського повіту 

4. Хут. Калиновий Міст (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3406; 1835: ф.801, оп.1, спр.3528; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3650; 1837: ф.801, оп.1, спр.3931; 1840: ф.801, оп.1, спр.4284; 1842: ф.801, оп.1, спр.4545; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4546; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3406; 1835: ф.801, оп.1, спр.3528; 1836: ф.801, оп.1, спр.3650; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3931; 1840: ф.801, оп.1, спр.4284; 1842: ф.801, оп.1, спр.4545; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4546; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3406; 1835: ф.801, оп.1, спр.3528; 1836: ф.801, оп.1, спр.3650; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3931; 1840: ф.801, оп.1, спр.4284; 1842: ф.801, оп.1, спр.4545; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4546; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.11; 1765: ф.801, оп.1, спр.60; 

1766: ф.801, оп.1, спр.103; 1767: ф.801, оп.1, спр.148; 1770: ф.801, оп.1, спр.259; 1777: ф.801, 

оп.1, спр.539; 1781: ф.801, оп.1, спр.708; 1784: ф.801, оп.1, спр.811; 1785: ф.801, оп.1, спр.854; 

1787: ф.801, оп.1, спр.899; 1789: ф.801, оп.1, спр.993; 1796: ф.801, оп.2, спр.42; 1799: ф.801, 

оп.1, спр.1369; 1800: ф.801, оп.1, спр.1431; 1801: ф.801, оп.1, спр.1516; 1802: ф.801, оп.1, 

спр.1574; 1803: ф.801, оп.2, спр.60; 1806: ф.801, оп.1, спр.1790; 1807: ф.801, оп.1, спр.1844; 

1808: ф.801, оп.1, спр.1880; 1814: ф.801, оп.1, спр.2070; 1815: ф.801, оп.1, спр.2111; 1816: ф.801, 

оп.1, спр.2162; 1817: ф.801, оп.1, спр.2192; 1819: ф.801, оп.2, спр.259; 1821: ф.801, оп.1, 

спр.2387; 1822: ф.801, оп.1, спр.2451; 1823: ф.801, оп.1, спр.2523; 1824: ф.801, оп.1, спр.2608; 

1825: ф.801, оп.1, спр.2675; 1826: ф.801, оп.1, спр.2736; 1827: ф.801, оп.1, спр.2802; 1828: ф.801, 

оп.1, спр.2884; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.415; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3765; 1838: ф.801, оп.1, спр.3878; 1839: ф.801, оп.1, спр.4030; 1840: ф.801, оп.1, спр.4129; 

1841: ф.801, оп.1, спр.4247; 1842: ф.801, оп.2, спр.577; 1843: ф.801, оп.1, спр.4484.  

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Стефанівська церква, с. Кейбалівка Пирятинського повіту 

4. х. «Калинів Міст» (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1879-1884: ф.1011, оп.5, спр.104; 1884-1889: ф.1011, оп.5, спр.105; 1889-1894: 

ф.1011, оп.5, спр.106; 1895-1899: ф.1011, оп.5, спр.107; 1900-1902, 1905-1906, 1910-1915, 1917: 

ф.1011, оп.5, спр.108; 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.109; 1910, 1914-1918: ф.1011, оп.5, спр.110. 

6. Шлюб: 1879-1884: ф.1011, оп.5, спр.104; 1885-1889: ф.1011, оп.5, спр.105; 1890-1894: ф.1011, 

оп.5, спр.106; 1895-1899: ф.1011, оп.5, спр.107; 1900-1902, 1905-1906, 1910-1915, 1917: ф.1011, 

оп.5, спр.108; 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.109; 1914-1919: ф.1011, оп.5, спр.110. 

8. Смерть: 1879-1884: ф.1011, оп.5, спр.104; 1884-1889: ф.1011, оп.5, спр.105; 1890-1894: ф.1011, 

оп.5, спр.106; 1895-1899: ф.1011, оп.5, спр.107; 1900-1902, 1905-1906, 1910-1915, 1917: ф.1011, 

оп.5, спр.108; 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.109; 1914-1919: ф.1011, оп.5, спр.110. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Келеберда Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1837: ф.706, оп.4, спр. 247; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1837: ф.706, оп.4, спр. 247; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1837: ф.706, оп.4, спр. 247; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1804: ф.706, оп.4, спр.45; 1822: ф.706, оп.4, спр.132 

 



1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Різдво-Богородицька церква, с. Кізлівка Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

5. Народження: 1902-1905: ф.1011, оп.7, спр.69; 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.71; 1886-1892: 

ф.1011, оп.7, спр.72; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.73; 1901, 1906-1907: ф.1011, оп.7, спр.74; 

1910-1917: ф.1011, оп.7, спр.75; 1911-1914: ф.1011, оп.7, спр.76. 

6. Шлюб: 1902-1905: ф.1011, оп.7, спр.69;1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.71; 1886-1892: ф.1011, 

оп.7, спр.72; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.73; 1901, 1906-1907: ф.1011, оп.7, спр.74; 1910-1917: 

ф.1011, оп.7, спр.75. 

8. Смерть: 1902-1905: ф.1011, оп.7, спр.69;1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.71; 1886-1892: ф.1011, 

оп.7, спр.72; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.73; 1901, 1906-1907: ф.1011, оп.7, спр.74; 1910-1917: 

ф.1011, оп.7, спр.75. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іллінська церква, с. Кліщинці Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.4, спр. 91; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.4, спр. 91; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.4, спр. 91; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1842: ф.706, оп.4, спр.280; 1859: ф.706, оп.3, спр.56 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Троїцька церква , с. Книшівка  Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження:1875: ф.1011, оп.6, спр.309; 1876: ф.1011, оп.6, спр.310; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.311;1878:ф.1011,оп.6, спр.312; 1879: ф.1011, оп.6, спр.313; 1881: ф.1011, оп.6, спр.314;1882: 

ф.1011, оп.6, спр.315; 1883: ф.1011, оп.6, спр.316; 1884: ф.1011, оп.6, спр.317;1885: ф.1011, оп.6, 

спр.318; 1886:ф.1011, оп.6, спр.319; 1887: ф.1011, оп.6, спр.320;1888: ф.1011, оп.6, спр.321; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.322; 1890: ф.1011, оп.6, спр.323;1891: ф.1011,оп.6, спр.324; 1892: ф.1011, 

оп.6, спр.325; 1893: ф.1011, оп.6, спр.326;1894: ф.1011, оп.6, спр.327; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.328; 1896: ф.1011, оп.6, спр.329;1897: ф.1011, оп.6, спр.330; 1898: ф.1011, оп.6, спр.331; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.332;1900: ф.1011, оп.6, спр.333; 1901: ф.1011, оп.6, спр.334; 1902: ф.1011, 

оп.6, спр.335;1903: ф.1011, оп.6, спр.336; 1904: ф.1011, оп.6, спр.337; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.338; 1907: ф.1011, оп.6, спр.339; 1908: ф.1011, оп.6, спр.340; 1909: ф.1011, оп.6, спр.341; 

1910: ф.1011, оп.6, спр.342; 1911: ф.1011, оп.6, спр.343; 1912: ф.1011, оп.6, спр.344;1913: ф.1011, 

оп.6, спр.345; 1915: ф.1011, оп.6, спр.346; 1916: ф.1011, оп.6, спр.347;1917: ф.1011, оп.6, спр348. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.309; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 310; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.311;1878:ф.1011,оп.6, спр.312; 1879: ф.1011, оп.6, спр.313; 1881:  

ф.1011, оп.6, спр.314;1882: ф.1011, оп.6, спр.315; 1883: ф.1011, оп.6, спр.316; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.317;1885: ф.1011, оп.6, спр.318; 1886:ф.1011, оп.6, спр.319; 1887: ф.1011, оп.6, спр.320;1888: 

ф.1011, оп.6, спр.321; 1889: ф.1011, оп.6, спр.322; 1890: ф.1011, оп.6, спр.323;1891: ф.1011,оп.6, 

спр.324; 1892: ф.1011, оп.6, спр.325; 1893: ф.1011, оп.6, спр.326;1894: ф.1011, оп.6, спр.327; 

1895: ф.1011, оп.6, спр.328; 1896: ф.1011, оп.6, спр.329;1897: ф.1011, оп.6, спр.330; 1898: ф.1011, 

оп.6, спр.331; 1899: ф.1011, оп.6, спр.332;1900: ф.1011, оп.6, спр.333; 1901: ф.1011, оп.6, 

спр.334; 1902: ф.1011, оп.6, спр.335;1903: ф.1011, оп.6, спр.336; 1904: ф.1011, оп.6, спр.337; 

1905: ф.1011, оп.6, спр.338;1907: ф.1011, оп.6, спр.339; 1908: ф.1011, оп.6, спр.340; 1909: ф.1011, 

оп.6, спр.341;1910: ф.1011, оп.6, спр.342; 1911: ф.1011, оп.6, спр.343; 1912: ф.1011, оп.6, 

спр.344;1913: ф.1011, оп.6, спр.345; 1915: ф.1011, оп.6, спр.346; 1916: ф.1011, оп.6, 

спр.347;1917: ф.1011, оп.6, спр348. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.309; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 310; 1877: ф.1011, оп.6, спр.311; 

1878:ф.1011,оп.6, спр.312; 1879: ф.1011, оп.6, спр.313; 1881: ф.1011, оп.6, спр.314; 1882: ф.1011, 



оп.6, спр.315; 1883: ф.1011, оп.6, спр.316; 1884: ф.1011, оп.6, спр.317; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.318; 1886: ф.1011, оп.6, спр.319; 1887: ф.1011, оп.6, спр.320;1888: ф.1011, оп.6, спр.321; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.322; 1890: ф.1011, оп.6, спр.323;1891: ф.1011,оп.6, спр.324; 1892: ф.1011, 

оп.6, спр.325; 1893: ф.1011, оп.6, спр.326; 1894: ф.1011, оп.6, спр.327; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.328; 1896: ф.1011, оп.6, спр.329; 1897: ф.1011, оп.6, спр.330; 1898: ф.1011, оп.6, спр.331; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.332; 1900: ф.1011, оп.6, спр.333; 1901: ф.1011, оп.6, спр.334; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.335;1903: ф.1011, оп.6, спр.336; 1904: ф.1011, оп.6, спр.337; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.338;1907: ф.1011, оп.6, спр.339; 1908: ф.1011, оп.6, спр.340; 1909: ф.1011, оп.6, 

спр.341;1910: ф.1011, оп.6, спр.342; 1911: ф.1011, оп.6, спр.343; 1912: ф.1011, оп.6, спр.344; 

1913: ф.1011, оп.6, спр.345; 1915: ф.1011, оп.6, спр.346; 1916: ф.1011, оп.6, спр.347; 1917: 

ф.1011, оп.6, спр348. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Соборна Хрестовоздвиженська церква, м. Кобеляки Кобеляцького повіту. 

4. сс. Хмарино, Золотарівка ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1893-1900, 1902-1905: ф.1011, оп.16, спр.1;1906-1913: ф.1011, оп.16, спр.2; 

1913-1920: ф.1011, оп.16, спр.3. 

8. Смерть: 1893-1900, 1902-1905: ф.1011, оп.16, спр.1;1906-1913: ф.1011, оп.16, спр.2; 1913-

1920: ф.1011, оп.16, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська церква, м. Кобеляки  Кобеляцького повіту. 

4. сс. Бобрівка,  Медянівка, Миколаївка ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1904-1905: ф.1011, оп.16, спр.4. 

8. Смерть: 1904-1905: ф.1011, оп.16, спр.4. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Ковалин Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1864-1873: ф.706, оп.2, спр. 1; 1874-1881: ф.706, оп.2, спр. 2 

6. Шлюб: 1864-1873: ф.706, оп.2, спр. 1; 1874-1881: ф.706, оп.2, спр. 2  

8. Смерть: 1864-1873: ф.706, оп.2, спр. 1; 1874-1881: ф.706, оп.2, спр. 2 

9. Шлюбні опити: 1893-1919: ф.706, оп.2, спр.5 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Михайлівська церква, с. Ковалі Лохвицького повіту. 

4.  Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.65; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.66; 1887-1900: 

ф.1011, оп.7, спр.67; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.68; 1901: ф.1011, оп.7, спр.69; 1910-1917: 

ф.1011, оп.7, спр.70; 1902-1907: ф.1011, оп.7, спр.74. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.65; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.66; 1886-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.67; 1894, 1896-1900: ф.1011, оп.7, спр.68; 1901: ф.1011, оп.7, спр.69; 1910-1917: ф.1011, 

оп.7, спр.70; 1902-1907: ф.1011, оп.7, спр.74. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.65; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.66; 1886-1899: ф.1011, 

оп.7, спр.67; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.68; 1901: ф.1011, оп.7, спр.69; 1910-1917: ф.1011, оп.7, 

спр.70; 1902-1907: ф.1011, оп.7, спр.74.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3.Миколаївська церква, с. Ковалівка Зіньківського повіту 



4. хх. Зеленцевий, Лягоминщина, Пизиковий, Киценковий та ін. ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1884, 1888: ф.1011, оп.4, спр.42. 

6. Шлюб: 1884, 1888: ф.1011, оп.4, спр.42. 

8. Смерть: 1884, 1888: ф.1011, оп.4, спр.42. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Ковалівка Пирятинського повіту 

4. Хут. Гречанівка, Ново-Шрамківка, Старо-Полуботівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3407; 1840: ф.801, оп.1, спр.4285; 1842: ф.801, оп.1, 

спр.4548; 1843: ф.801, оп.1, спр.4547; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3407; 1840: ф.801, оп.1, спр.4285; 1842: ф.801, оп.1, спр.4548; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4547; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3407; 1840: ф.801, оп.1, спр.4285; 1842: ф.801, оп.1, спр.4548; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4547; 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Коврай Золотоніського повіту 

4. Дер. Дубинка (станом на 1802 р.) 

5. Народження: 1835: ф.706, оп.4, спр. 232; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1835: ф.706, оп.4, спр. 232; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1835: ф.706, оп.4, спр. 232; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.98; 1816: ф.706, оп.4, спр.105; 

1859: ф.706, оп.3, спр.61 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Ковтуни Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1855: ф.706, оп.4, спр. 335 

6. Шлюб: 1855: ф.706, оп.4, спр. 335 

8. Смерть: 1855: ф.706, оп.4, спр. 335 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1816: ф.706, оп.4, спр.105; бл. 1825: ф.706, оп.4, 

спр.435; 1842: ф.706, оп.4, спр.282; 1859: ф.706, оп.3, спр.62 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Варваринська церква, с. Ковтунівка Пирятинського повіту 

4. Хут. Нетягівщина (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1835: ф.801, оп.1, спр.3526; 1836: ф.801, оп.1, спр.3649; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3807; 1840: ф.801, оп.1, спр.4286; 1842: ф.801, оп.1, спр.4432; 1843: ф.801, оп.1, спр.4549; 

6. Шлюб: 1835: ф.801, оп.1, спр.3526; 1836: ф.801, оп.1, спр.3649; 1837: ф.801, оп.1, спр.3807; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4286; 1842: ф.801, оп.1, спр.4432; 1843: ф.801, оп.1, спр.4549; 

7. Смерть: 1835: ф.801, оп.1, спр.3526; 1836: ф.801, оп.1, спр.3649; 1837: ф.801, оп.1, спр.3807; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4286; 1842: ф.801, оп.1, спр.4432; 1843: ф.801, оп.1, спр.4549; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1784: ф.801, оп.1, спр.812; 1785: ф.801, оп.1, спр.854; 

1787: ф.801, оп.1, спр.900; 1793: ф.801, оп.1, спр.1131; 1796: ф.801, оп.2, спр.53; 1799: ф.801, 

оп.1, спр.1371; 1800: ф.801, оп.1, спр.1431; 1801: ф.801, оп.1, спр.1516; 1802: ф.801, оп.1, 

спр.1577; 1806: ф.801, оп.1, спр.1790; 1807: ф.801, оп.1, спр.1846; 1812: ф.801, оп.1, спр.2020; 

1813: ф.801, оп.1, спр.2033; 1817: ф.801, оп.1, спр.2192; 1818: ф.801, оп.1, спр.2244; 1819: ф.801, 

оп.2, спр.266; 1821: ф.801, оп.1, спр.2387; 1822: ф.801, оп.1, спр.2451; 1823: ф.801, оп.1, 

спр.2523; 1824: ф.801, оп.1, спр.2608; 1825: ф.801, оп.1, спр.2675; 1826: ф.801, оп.1, спр.2735; 

1827: ф.801, оп.1, спр.2802; 1828: ф.801, оп.1, спр.2885; 1829: ф.801, оп.1, спр.2966; 1830: ф.801, 



оп.1, спр.3056; 1831: ф.801, оп.1, спр.3152; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, 

спр.377; 1837: ф.801, оп.1, спр.3767; 1838: ф.801, оп.1, спр.3880; 1839: ф.801, оп.1, спр.4032; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4131; 1841: ф.801, оп.1, спр.4249; 1842: ф.801, оп.1, спр.4403; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4486  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Коломийці Пирятинського повіту 

4. Дер. Кантакузівка,  хут. Чумгак (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3403; 1835: ф.801, оп.1, спр.3529; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3651; 1837: ф.801, оп.1, спр.3808; 1840: ф.801, оп.1, спр.4287; 1842: ф.801, оп.1, спр.4551; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4550; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3403; 1835: ф.801, оп.1, спр.3529; 1836: ф.801, оп.1, спр.3651; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3808; 1840: ф.801, оп.1, спр.4287; 1842: ф.801, оп.1, спр.4551; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4550; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3403; 1835: ф.801, оп.1, спр.3529; 1836: ф.801, оп.1, спр.3651; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3808; 1840: ф.801, оп.1, спр.4287; 1842: ф.801, оп.1, спр.4551; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4550; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1775: ф.801, оп.1, спр.414; 1776: ф.801, оп.1, спр.533; 

1779: ф.801, оп.1, спр.629; 1793: ф.801, оп.1, спр.1133; 1799: ф.801, оп.1, спр.1370; 1802: ф.801, 

оп.1, спр.1577; 1804: ф.801, оп.2, спр.100; 1806: ф.801, оп.1, спр.1791; 1807: ф.801, оп.1, 

спр.1846; 1808: ф.801, оп.1, спр.1881; 1809: ф.801, оп.1, спр.1941; 1810: ф.801, оп.1, спр.1995; 

1811: ф.801, оп.1, спр.2008; 1812: ф.801, оп.1, спр.2020; 1813: ф.801, оп.1, спр.2033; 1814: ф.801, 

оп.1, спр.2071; 1815: ф.801, оп.1, спр.2111; 1816: ф.801, оп.1, спр.2162; 1819: ф.801, оп.2, 

спр.257; 1821: ф.801, оп.1, спр.2387; 1822: ф.801, оп.1, спр.2452; 1824: ф.801, оп.1, спр.2608; 

1825: ф.801, оп.1, спр.2675; 1826: ф.801, оп.1, спр.2735; 1827: ф.801, оп.1, спр.2801; 1828: ф.801, 

оп.1, спр.2880; 1831: ф.801, оп.1, спр.3152; 1834: ф.801, оп.1, спр.3372; 1838: ф.801, оп.1, 

спр.3881; 1839: ф.801, оп.1, спр.4032; 1840: ф.801, оп.1, спр.4158; 1841: ф.801, оп.2, спр.517 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Анастасіївська церква, с. Кононівка Пирятинського повіту 

4.  Хут. Шелохівка, Ново-Шрамківка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3408; 1835: ф.801, оп.1, спр.3531; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3652; 1837: ф.801, оп.1, спр.3932; 1840: ф.801, оп.1, спр.4288; 1842: ф.801, оп.1, спр.4552; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4550; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3408; 1835: ф.801, оп.1, спр.3531; 1836: ф.801, оп.1, спр.3652; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3932; 1840: ф.801, оп.1, спр.4288; 1842: ф.801, оп.1, спр.4552; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4550; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3408; 1835: ф.801, оп.1, спр.3531; 1836: ф.801, оп.1, спр.3652; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3932; 1840: ф.801, оп.1, спр.4288; 1842: ф.801, оп.1, спр.4552; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4550; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1782: ф.801, оп.1, спр.737; 1783: ф.801, оп.1, спр.783; 

1787: ф.801, оп.1, спр.894; 1789: ф.801, оп.1, спр.993; 1793: ф.801, оп.1, спр.1133; 1796: ф.801, 

оп.1, спр.1238; 1802: ф.801, оп.1, спр.1575; 1805: ф.801, оп.1, спр.1740; 1806: ф.801, оп.1, 

спр.1791; 1807: ф.801, оп.1, спр.1845; 1808: ф.801, оп.1, спр.1882; 1809: ф.801, оп.1, спр.1941; 

1816: ф.801, оп.1, спр.2163; 1819: ф.801, оп.2, спр.269; 1821: ф.801, оп.1, спр.2387; 1822: ф.801, 

оп.1, спр.2452; 1823: ф.801, оп.1, спр.2521; 1824: ф.801, оп.1, спр.2609; 1825: ф.801, оп.1, 

спр.2677; 1826: ф.801, оп.1, спр.2736; 1827: ф.801, оп.1, спр.2801; 1828: ф.801, оп.1, спр.2885; 

1829: ф.801, оп.1, спр.2967; 1830: ф.801, оп.1, спр.3059; 1831: ф.801, оп.1, спр.3152; 1832: ф.801, 

оп.1, спр.3235; 1833: ф.801, оп.2, спр.393; 1834: ф.801, оп.1, спр.3372; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3769; 1838: ф.801, оп.1, спр.3882; 1839: ф.801, оп.1, спр.4033; 1840: ф.801, оп.1, спр.4132; 

1841: ф.801, оп.2, спр.510; 1842: ф.801, оп.1, спр.4404; 1843: ф.801, оп.1, спр.4488;  

 



1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Корніївка Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1854-1865: ф.706, оп.4, спр. 333 

6. Шлюб: 1854-1865: ф.706, оп.4, спр. 333 

8. Смерть: 1854-1865: ф.706, оп.4, спр. 333 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Коробівка Золотоніського повіту 

4. Хут. Бурдоносовий, дер. Снігірівка (станом на 1802 р.) 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.706, оп.4, спр.11; 1843: ф.706, оп.4, спр.286; 

1859: ф.706, оп.3, спр.56 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Петропавлівська церква, с. Короваї Пирятинського повіту 

4. Дер. Убіжище, Мар’янівка, Лутайка, Березинщина, Карасівщина, Вакулівщина 

(Преображенська церква станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1835: ф.801, оп.1, спр.3530; 1836: ф.801, оп.1, спр.3653; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3934; 1838: ф.801, оп.1, спр.3933; 1840: ф.801, оп.1, спр.4289; 1842: ф.801, оп.1, спр.4432 а; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4553; 

6. Шлюб: 1835: ф.801, оп.1, спр.3530; 1836: ф.801, оп.1, спр.3653; 1837: ф.801, оп.1, спр.3934; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3933; 1840: ф.801, оп.1, спр.4289; 1842: ф.801, оп.1, спр.4432 а; 1843: 

ф.801, оп.1, спр.4553; 

7. Смерть: 1835: ф.801, оп.1, спр.3530; 1836: ф.801, оп.1, спр.3653; 1837: ф.801, оп.1, спр.3934; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3933; 1840: ф.801, оп.1, спр.4289; 1842: ф.801, оп.1, спр.4432 а; 1843: 

ф.801, оп.1, спр.4553; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.12; 1765: ф.801, оп.1, спр.62; 

1767: ф.801, оп.1, спр.149; 1768: ф.801, оп.1, спр.211; 1775: ф.801, оп.1, спр.416; 1777: ф.801, 

оп.1, спр.542; 1778: ф.801, оп.1, спр.577; 1779: ф.801, оп.1, спр.631; 1781: ф.801, оп.1, спр.704; 

1782: ф.801, оп.1, спр.737; 1787: ф.801, оп.1, спр.902; 1789: ф.801, оп.1, спр.993; 1796: ф.801, 

оп.2, спр.44; 1797: ф.801, оп.1, спр.1295; 1811: ф.801, оп.1, спр.2008; 1813: ф.801, оп.1, спр.2033; 

1815: ф.801, оп.1, спр.2112; 1816: ф.801, оп.1, спр.2163; 1818: ф.801, оп.1, спр.2241; 1819: ф.801, 

оп.2, спр.252; 1821: ф.801, оп.1, спр.2389; 1822: ф.801, оп.1, спр.2452; 1823: ф.801, оп.1, 

спр.2521; 1824: ф.801, оп.1, спр.2609; 1825: ф.801, оп.1, спр.2677; 1826: ф.801, оп.1, спр.2736; 

1828: ф.801, оп.1, спр.2886; 1834: ф.801, оп.1, спр.3373; 1837: ф.801, оп.1, спр.3768; 1838: ф.801, 

оп.1, спр.3883; 1839: ф.801, оп.1, спр.4034; 1842: ф.801, оп.1, спр.4400; 1843: ф.801, оп.1, 

спр.4489. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Преображенська церква с. Короваї Пирятинського повіту 

4. сс. Убєжище, Мар’янівка, Лутайка, Березинщина, Карасівщина, Вакулівщина  (станом на 

1902 рік). 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.12, спр.1; 1879: ф.1011, оп.12, спр.2; 1880: ф.1011, оп.12, 

спр.3; 1881: ф.1011, оп.12, спр.4; 1882: ф.1011, оп.12, спр.5; 1883: ф.1011, оп.12, спр.6; 1884: 

ф.1011, оп.12, спр.7; 1885: ф.1011, оп.12, спр.8; 1886: ф.1011, оп.12, спр.9; 1887: ф.1011, оп.12, 

спр.10; 1888: ф.1011, оп.12, спр.11; 1889: ф.1011, оп.12, спр.12; 1890: ф.1011, оп.12, спр.13; 

1892: ф.1011, оп.12, спр.14; 1893: ф.1011, оп.12, спр.15; 1894: ф.1011, оп.12, спр.16; 1895: 



ф.1011, оп.12, спр.17; 1896: ф.1011, оп.12, спр.18; 1898: ф.1011, оп.12, спр.19; 1899: ф.1011, 

оп.12, спр.20; 1900-1902, 1905-1906: ф.1011, оп.12, спр.21; 1910-1911, 1917: ф.1011, оп.12, 

спр.22; 1912-1914: ф.1011, оп.12, спр.23. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.12, спр.1; 1879: ф.1011, оп.12, спр.2; 1880: ф.1011, оп.12, спр.3; 

1881: ф.1011, оп.12, спр.4; 1882: ф.1011, оп.12, спр.5; 1883: ф.1011, оп.12, спр.6; 1884: ф.1011, 

оп.12, спр.7; 1886: ф.1011, оп.12, спр.9; 1887: ф.1011, оп.12, спр.10; 1888: ф.1011, оп.12, спр.11; 

1890: ф.1011, оп.12, спр.13; 1892: ф.1011, оп.12, спр.14; 1893: ф.1011, оп.12, спр.15; 1894: 

ф.1011, оп.12, спр.16; 1895: ф.1011, оп.12, спр.17; 1896: ф.1011, оп.12, спр.18; 1898: ф.1011, 

оп.12, спр.19; 1899: ф.1011, оп.12, спр.20; 1900-1902, 1905-1906: ф.1011, оп.12, спр.21; 1910-

1911, 1917: ф.1011, оп.12, спр.22; 1912-1914: ф.1011, оп.12, спр.23. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.12, спр.1; 1879: ф.1011, оп.12, спр.2; 1880: ф.1011, оп.12, спр.3; 

1881: ф.1011, оп.12, спр.4; 1882: ф.1011, оп.12, спр.5; 1883: ф.1011, оп.12, спр.6; 1884: ф.1011, 

оп.12, спр.7; 1886: ф.1011, оп.12, спр.9; 1887: ф.1011, оп.12, спр.10; 1888: ф.1011, оп.12, спр.11; 

1890: ф.1011, оп.12, спр.13; 1892: ф.1011, оп.12, спр.14; 1893: ф.1011, оп.12, спр.15; 1894: 

ф.1011, оп.12, спр.16; 1895: ф.1011, оп.12, спр.17; 1896: ф.1011, оп.12, спр.18; 1898: ф.1011, 

оп.12, спр.19; 1899: ф.1011, оп.12, спр.20; 1900-1902, 1905-1906: ф.1011, оп.12, спр.21; 1910-

1911, 1917: ф.1011, оп.12, спр.22; 1912-1914: ф.1011, оп.12, спр.23. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Варваринська церква, с. Корсунівка Миргородського повіту. 

4. хх. Гречкиний,  Воловиків, Ромоданівка, Перевалівка та ін. ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1867-1874: ф.1011, оп.9, спр.60; 1875-1881: ф.1011, оп.9, спр.61; 1897-1903: 

ф.1011, оп.9, спр.62; 1902-1908: ф.1011, оп.9, спр.63; 1902-1911: ф.1011, оп.9, спр.64; 1904-

1911: ф.1011, оп.9, спр.65; 1909-1918: ф.1011, оп.9, спр.66; 1913: ф.1011, оп.9, спр.67;  1915: 

ф.1011, оп.9, спр.68; 1916-1917: ф.1011, оп.9, спр.69; 1918-1919: ф.1011, оп.9, спр.70. 

6. Шлюб: 1867-1874: ф.1011, оп.9, спр.60; 1875-1881: ф.1011, оп.9, спр.61; 1897-1903: 

ф.1011, оп.9, спр.62; 1902-1908: ф.1011, оп.9, спр.63; 1902-1911: ф.1011, оп.9, спр.64; 1904-

1911: ф.1011, оп.9, спр.65; 1909-1918: ф.1011, оп.9, спр.66; 1913: ф.1011, оп.9, спр.67;  1915: 

ф.1011, оп.9, спр.68; 1916-1917: ф.1011, оп.9, спр.69; 1918-1919: ф.1011, оп.9, спр.70. 

8. Смерть: 1867-1874: ф.1011, оп.9, спр.60; 1875-1881: ф.1011, оп.9, спр.61; 1897-1903: 

ф.1011, оп.9, спр.62; 1902-1908: ф.1011, оп.9, спр.63; 1902-1911: ф.1011, оп.9, спр.64; 1904-

1911: ф.1011, оп.9, спр.65; 1909-1918: ф.1011, оп.9, спр.66; 1913: ф.1011, оп.9, спр.67;  1915: 

ф.1011, оп.9, спр.68; 1916-1917: ф.1011, оп.9, спр.69; 1918-1919: ф.1011, оп.9, спр.70. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Різдво-Богородицька соборна церква, м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1852-1854: ф.706, оп.5, спр. 3 

6. Шлюб: 1852-1854: ф.706, оп.5, спр. 3 

8. Смерть: 1852-1854: ф.706, оп.5, спр. 3 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Благовіщенська церква, м. Костянтиноград Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Вербівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1854-1861: ф.706, оп.5, спр. 5 

6. Шлюб: 1854-1861: ф.706, оп.5, спр. 5 

8. Смерть: 1854-1861: ф.706, оп.5, спр. 5 

 

1. Харківська  губернія 

2. Харківська  єпархія 

3. Всіхсвятська церква слободи Котельва Охтирського повіту  



4. Не встановлено. 

5. Народження: 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, 

спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 

1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: 

ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, 

оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, 

спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 

1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: 

ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, 

оп.14, спр.35-А; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1915: ф.1011, оп.14, 

спр.39; 1917: ф.1011, оп.14, спр.41. 

6. Шлюб: 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 

1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: 

ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, 

оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, 

спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 

1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: 

ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, 

оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, 

спр.35-А; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39; 

1917: ф.1011, оп.14, спр.41. 

8. Смерть: 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 

1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: 

ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, 

оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, 

спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 

1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: 

ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, 

оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, 

спр.35-А; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39; 

1917: ф.1011, оп.14, спр.41. 

 

1. Харківська  губернія 

2. Харківська  єпархія 

3. Преображенська церква слободи Котельва Охтирського повіту  

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1883: ф.1011, 

оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 

1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1890: 

ф.1011, оп.14, спр.15; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1894: ф.1011, 

оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, 

спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 

1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: 

ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, 

оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, 

спр.35; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 

1915: ф.1011, оп.14, спр.39. 

6. Шлюб: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 1879: 

ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1883: ф.1011, оп.14, 

спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: 

ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: ф.1011, 

оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, 

спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 



1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: 

ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, 

оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, 

спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35; 

1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 1915: 

ф.1011, оп.14, спр.39. 

8. Смерть: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1883: ф.1011, 

оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 

1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1890: 

ф.1011, оп.14, спр.15; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, 

оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, 

спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 

1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: 

ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, 

оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, 

спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 

1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39. 

 

1. Харківська  губернія 

2. Харківська  єпархія 

3. Миколаївська церква слободи Котельва Охтирського повіту  

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, 

оп.14, спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 

1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: 

ф.1011, оп.14, спр.14; 1890: ф.1011, оп.14, спр.15; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, 

оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, 

спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 

1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: 

ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, 

оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, 

спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 

1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39. 

6. Шлюб: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 1879: 

ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, оп.14, 

спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: 

ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, 

оп.14, спр.14; 1890: ф.1011, оп.14, спр.15; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, 

спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 

1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: 

ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, 

оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, 

спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 

1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: 

ф.1011, оп.14, спр.37; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39. 

8. Смерть: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, 

оп.14, спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 

1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: 

ф.1011, оп.14, спр.14; 1890: ф.1011, оп.14, спр.15; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, 

оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, 

спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 



1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: 

ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, 

оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, 

спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 

1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39. 

 

1. Харківська  губернія 

2. Харківська  єпархія 

3. Троїцька церква слободи Котельва Охтирського повіту  

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, 

оп.14, спр.7; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 

1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1890: 

ф.1011, оп.14, спр.15; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, 

оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, 

спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 

1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: 

ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, 

оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, 

спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35-А; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 

1915: ф.1011, оп.14, спр.39; 1917: ф.1011, оп.14, спр.41. 

6. Шлюб: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: 

ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, оп.14, спр.7; 1884: ф.1011, оп.14, 

спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: 

ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1890: ф.1011, оп.14, спр.15; 1891: ф.1011, 

оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, 

спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 

1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: 

ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, 

оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, 

спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35-А; 

1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39; 1917: 

ф.1011, оп.14, спр.41. 

8. Смерть: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, 

оп.14, спр.7; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 

1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1890: 

ф.1011, оп.14, спр.15; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, 

оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, 

спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 

1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: 

ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, 

оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, 

спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35-А; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 

1915: ф.1011, оп.14, спр.39; 1917: ф.1011, оп.14, спр.41. 

 

1. Харківська  губернія 

2. Харківська  єпархія 

3. Вознесенська церква слободи Котельва Охтирського повіту  

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, 

оп.14, спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 



1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: 

ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, 

оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, 

спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 

1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: 

ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, 

оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, 

спр.35-А; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39. 

6. Шлюб: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 1879: 

ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, оп.14, 

спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: 

ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, 

оп.14, спр.14; 1890: ф.1011, оп.14, спр.15; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, 

спр.17; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 

1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: 

ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, 

оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, 

спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 

1911: ф.1011, оп.14, спр.35-А; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1915: 

ф.1011, оп.14, спр.39. 

8. Смерть: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, 

оп.14, спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 

1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: 

ф.1011, оп.14, спр.14; 1890: ф.1011, оп.14, спр.15; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, 

оп.14, спр.17; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, 

спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 

1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: 

ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, 

оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, 

спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35-А; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 

1915: ф.1011, оп.14, спр.39. 

 

1. Харківська  губернія 

2. Харківська  єпархія 

3. Покровська церква слободи Котельва Охтирського повіту  

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, 

оп.14, спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 

1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: 

ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, 

оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, 

спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 

1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: 

ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, 

оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, 

спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35-А; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 

1915: ф.1011, оп.14, спр.39. 

6. Шлюб: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 1879: 

ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, оп.14, 

спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: 

ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, 

оп.14, спр.14; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, 



спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 

1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: 

ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1902: ф.1011, оп.14, спр.27; 1903: ф.1011, 

оп.14, спр.28; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, 

спр.31; 1908: ф.1011, оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 

1911: ф.1011, оп.14, спр.35-А; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1915: 

ф.1011, оп.14, спр.39. 

8. Смерть: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1882: ф.1011, 

оп.14, спр.7; 1883: ф.1011, оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 

1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: 

ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, 

оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, 

спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 

1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1903: ф.1011, оп.14, спр.28; 1904: 

ф.1011, оп.14, спр.29; 1906: ф.1011, оп.14, спр.30; 1907: ф.1011, оп.14, спр.31; 1908: ф.1011, 

оп.14, спр.32; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1910: ф.1011, оп.14, спр.34; 1911: ф.1011, оп.14, 

спр.35-А; 1912: ф.1011, оп.14, спр.36; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Красенівка (Красіонівка) Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1803: ф.706, оп.3, спр. 3; 1813: ф.706, оп.3, спр. 18; 1837: ф.706, оп.3, спр. 36; 

1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 18; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 18; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.4, спр.349 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Кохнівка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: інформація відсутня 

6. Шлюб: інформація відсутня 

8. Смерть: інформація відсутня 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1764: ф.801, оп.1, спр.38; 1765: ф.801, оп.1, спр.61; 

1775: ф.801, оп.1, спр.415; 1776: ф.801, оп.1, спр.528; 1778: ф.801, оп.1, спр.578; 1781: ф.801, 

оп.1, спр.707; 1782: ф.801, оп.1, спр.737; 1783: ф.801, оп.1, спр.781; 1786: ф.801, оп.2, спр.21; 

1793: ф.801, оп.1, спр.1134; 1796: ф.801, оп.2, спр.46; 1797: ф.801, оп.1, спр.1296; 1802: ф.801, 

оп.1, спр.1575, 1577; 1803: ф.801, оп.2, спр.78; 1805: ф.801, оп.1, спр.1740; 1815: ф.801, оп.2, 

спр.226; 1816: ф.801, оп.1, спр.2163; 1818: ф.801, оп.1, спр.2241; 1819: ф.801, оп.2, спр.282; 

1821: ф.801, оп.1, спр.2389; 1822: ф.801, оп.1, спр.2453; 1834: ф.801, оп.1, спр.3385;  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Миколаївська церква, с. Красна Лука Гадяцького повіту. 

4. хх. Глибока Долина, Клименковий ( станом на 1902 р.).  

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.349; 1876: ф.1011, оп.6, спр.350; 1878: 

ф.1011, оп.6, спр.351; 1879: ф.1011, оп.6, спр.352; 1880: ф.1011, оп.6, спр.353; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.354; 1882: ф.1011, оп.6, спр.355; 1883: ф.1011, оп.6, спр.356; 1884: ф.1011, оп.6, спр.357; 

1885: ф.1011, оп.6, спр.358; 1886: ф.1011, оп.6, спр.359; 1887: ф.1011, оп.6, спр.360; 1888: 

ф.1011,оп.6,спр.361; 1889: ф.1011, оп.6, спр.362;  1890: ф.1011, оп.6, спр.363; 1891:ф.1011, оп.6, 

спр.364; 1892: ф.1011, оп.6, спр.365; 1893: ф.1011, оп.6, спр.366; 1894: ф.1011, оп.6, спр.367; 



1895: ф.1011, оп.6, спр.368; 1896: ф.1011, оп.6, спр.369; 1897: ф.1011, оп.6, спр.370; 1898: 

ф.1011, оп.6, спр.371; 1899: ф.1011, оп.6, спр.372; 1900: ф.1011, оп.6, спр.373; 1901: ф.1011, оп.6, 

спр.374; 1902: ф.1011, оп.6, спр.375; 1903: ф.1011, оп.6, спр.376; 1904: ф.1011, оп.6, спр.377; 

1905: ф.1011, оп.6, спр.378; 1906: ф.1011, оп.6, спр.379; 1907: ф.1011, оп.6, спр.380; 1908: 

ф.101!, оп.6, спр.381; 1909: ф.1011, оп.6, спр.382; 1910: ф.1011, оп.6, спр.383; 1911:ф.1011, оп.6, 

спр.384; 1912: ф.1011, оп.6, спр.385; 1913: ф.1011: ф.1011, оп.6, спр.386; 1913: ф.1011, оп.6, 

спр.387; 1915: ф.1011, оп.6, спр.388; 1916: ф.1011, оп.6, спр.389; 1917: ф.1011, оп.6, спр.390.   

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.349; 1876: ф.1011, оп.6, спр.350; 1878: 

ф.1011, оп.6, спр.351; 1879: ф.1011, оп.6, спр.352; 1880: ф.1011, оп.6, спр.353; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.354; 1882: ф.1011, оп.6, спр.355; 1883: ф.1011, оп.6, спр.356; 1884: ф.1011, оп.6, спр.357; 

1885: ф.1011, оп.6, спр.358; 1886: ф.1011, оп.6, спр.359; 1887: ф.1011, оп.6, спр.360; 1888: 

ф.1011,оп.6,спр.361; 1889: ф.1011, оп.6, спр.362;  1890: ф.1011, оп.6, спр.363; 1891:ф.1011, оп.6, 

спр.364; 1892: ф.1011, оп.6, спр.365; 1893: ф.1011, оп.6, спр.366; 1894: ф.1011, оп.6, спр.367; 

1895: ф.1011, оп.6, спр.368; 1896: ф.1011, оп.6, спр.369; 1897: ф.1011, оп.6, спр.370; 1898: 

ф.1011, оп.6, спр.371; 1899: ф.1011, оп.6, спр.372; 1900: ф.1011, оп.6, спр.373; 1901: ф.1011, оп.6, 

спр.374; 1902: ф.1011, оп.6, спр.375; 1903: ф.1011, оп.6, спр.376; 1904: ф.1011, оп.6, спр.377; 

1905: ф.1011, оп.6, спр.378; 1906: ф.1011, оп.6, спр.379; 1907: ф.1011, оп.6, спр.380; 1908: 

ф.101!, оп.6, спр.381; 1909: ф.1011, оп.6, спр.382; 1910: ф.1011, оп.6, спр.383; 1911:ф.1011, оп.6, 

спр.384; 1912: ф.1011, оп.6, спр.385; 1913: ф.1011: ф.1011, оп.6, спр.386; 1913: ф.1011, оп.6, 

спр.387; 1915: ф.1011, оп.6, спр.388; 1916: ф.1011, оп.6, спр.389; 1917: ф.1011, оп.6, спр.390.   

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.349; 1876: ф.1011, оп.6, спр.350; 1878: ф.1011, оп.6, спр.351; 

1879: ф.1011, оп.6, спр.352; 1880: ф.1011, оп.6, спр.353; 1881: ф.1011, оп.6, спр.354; 1882: 

ф.1011, оп.6, спр.355; 1883: ф.1011, оп.6, спр.356; 1884: ф.1011, оп.6, спр.357; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.358; 1886: ф.1011, оп.6, спр.359; 1887: ф.1011, оп.6, спр.360; 1888: ф.1011,оп.6,спр.361; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.362;  1890: ф.1011, оп.6, спр.363; 1891:ф.1011, оп.6, спр.364; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.365; 1893: ф.1011, оп.6, спр.366; 1894: ф.1011, оп.6, спр.367; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.368; 1896: ф.1011, оп.6, спр.369; 1897: ф.1011, оп.6, спр.370; 1898: ф.1011, оп.6, спр.371; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.372; 1900: ф.1011, оп.6, спр.373; 1901: ф.1011, оп.6, спр.374; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.375; 1903: ф.1011, оп.6, спр.376; 1904: ф.1011, оп.6, спр.377; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.378; 1906: ф.1011, оп.6, спр.379; 1907: ф.1011, оп.6, спр.380; 1908: ф.101!, оп.6, спр.381; 

1909: ф.1011, оп.6, спр.382; 1910: ф.1011, оп.6, спр.383; 1911:ф.1011, оп.6, спр.384; 1912: ф.1011, 

оп.6, спр.385; 1913: ф.1011: ф.1011, оп.6, спр.386; 1913: ф.1011, оп.6, спр.387; 1915: ф.1011, 

оп.6, спр.388; 1916: ф.1011, оп.6, спр.389; 1917: ф.1011, оп.6, спр.390.   

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Церква Різдва Богородиці, с. Краснознаменка (с. Сергіївка)  Гадяцького повіту. 

4. хх. Чернечій, Базарківщина, Лободиний ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1878: ф.1011, оп.6, спр.391; 1880: ф.1011. оп.6, спр.392; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.393; 1882: ф.1011, оп.6, спр.394; 1883: ф.1011, оп.6, спр.395; 1885: ф.1011, оп.6, спр.396; 

1886: ф.1011, оп.6, спр.397; 1887: ф.1011, оп.6, спр.398; 1888: ф.1011, оп.6, спр.399; 1889: 

ф.1011, оп.6, спр.400; 1890: ф.1011, оп.6, спр.401; 1891: ф.1011, оп.6, спр.402; 1892: ф.1011, оп.6, 

спр.403; 1893: ф.1011, оп.6, спр.404; 1894: ф.1011, оп.6, спр.405; 1895: ф.1011, оп.6, спр. 406; 

1896: ф.1011, оп.6, спр.407; 1897: ф.1011. оп.6, спр.408; 1899: ф.1011, оп.6, спр.409; 1900: 

ф.1011, оп.6, спр.410; 1901: ф.1011, оп.6, спр.411; 1902: ф.1011, оп.6, спр.412; 1903: ф.1011, оп.6, 

спр.413; 1904: ф.1011, оп.6, спр.414; 1905: ф.1011, оп.6, спр.415; 1906: ф.1011, оп.6, спр.416; 

1907: ф.1011, оп.6, спр.417; 418: ф.1011, оп.6, спр.418; 1090: ф.1011,оп.6, спр.419; 1910: ф.1011, 

оп.6, спр.420; 1911: ф.1011, оп.6, спр.421; 1912: ф.1011, оп.6, спр.422; 1913: ф.1011, оп.6, 

спр.423. 

6. Шлюб: 1878: ф.1011, оп.6, спр.391; 1880: ф.1011. оп.6, спр.392; 1881: ф.1011, оп.6, спр.393; 

1882: ф.1011, оп.6, спр.394; 1883: ф.1011, оп.6, спр.395; 1885: ф.1011, оп.6, спр.396; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.397; 1887: ф.1011, оп.6, спр.398; 1888: ф.1011, оп.6, спр.399; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.400; 1890: ф.1011, оп.6, спр.401; 1891: ф.1011, оп.6, спр.402; 1892: ф.1011, оп.6, спр.403; 

1893: ф.1011, оп.6, спр.404; 1894: ф.1011, оп.6, спр.405; 1895: ф.1011, оп.6, спр. 406; 1896: 



ф.1011, оп.6, спр.407; 1897: ф.1011. оп.6, спр.408; 1899: ф.1011, оп.6, спр.409; 1900: ф.1011, оп.6, 

спр.410; 1901: ф.1011, оп.6, спр.411; 1902: ф.1011, оп.6, спр.412; 1903: ф.1011, оп.6, спр.413; 

1904: ф.1011, оп.6, спр.414; 1905: ф.1011, оп.6, спр.415; 1906: ф.1011, оп.6, спр.416; 1907: 

ф.1011, оп.6, спр.417; 418: ф.1011, оп.6, спр.418; 1090: ф.1011,оп.6, спр.419; 1910: ф.1011, оп.6, 

спр.420; 1911: ф.1011, оп.6, спр.421; 1912: ф.1011, оп.6, спр.422; 1913: ф.1011, оп.6, спр.423. 

8. Смерть: 1878: ф.1011, оп.6, спр.391; 1880: ф.1011. оп.6, спр.392; 1881: ф.1011, оп.6, спр.393; 

1882: ф.1011, оп.6, спр.394; 1883: ф.1011, оп.6, спр.395; 1885: ф.1011, оп.6, спр.396; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.397; 1887: ф.1011, оп.6, спр.398; 1888: ф.1011, оп.6, спр.399; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.400; 1890: ф.1011, оп.6, спр.401; 1891: ф.1011, оп.6, спр.402; 1892: ф.1011, оп.6, спр.403; 

1893: ф.1011, оп.6, спр.404; 1894: ф.1011, оп.6, спр.405; 1895: ф.1011, оп.6, спр. 406; 1896: 

ф.1011, оп.6, спр.407; 1897: ф.1011. оп.6, спр.408; 1899: ф.1011, оп.6, спр.409; 1900: ф.1011, оп.6, 

спр.410; 1901: ф.1011, оп.6, спр.411; 1902: ф.1011, оп.6, спр.412; 1903: ф.1011, оп.6, спр.413; 

1904: ф.1011, оп.6, спр.414; 1905: ф.1011, оп.6, спр.415; 1906: ф.1011, оп.6, спр.416; 1907: 

ф.1011, оп.6, спр.417; 418: ф.1011, оп.6, спр.418; 1090: ф.1011,оп.6, спр.419; 1910: ф.1011, оп.6, 

спр.420; 1911: ф.1011, оп.6, спр.421; 1912: ф.1011, оп.6, спр.422; 1913: ф.1011, оп.6, спр.423. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Благовіщенська церква, м-ко Кропивна Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 80 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 80 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 80 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): бл.1813: ф.706, оп.3, спр.80 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, м-ко Кропивна Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1805: ф.706, оп.4, спр. 51; 1826: ф.706, оп.3, спр. 31 

6. Шлюб: 1805: ф.706, оп.4, спр. 51; 1826: ф.706, оп.3, спр. 31 

8. Смерть: 1805: ф.706, оп.4, спр. 51; 1826: ф.706, оп.3, спр. 31 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.98; 1827: ф.706, оп.4, спр.167 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, м-ко Кропивна Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 19 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 19 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 19 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.98 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Варваринська церква, с. Кроти Пирятинського повіту 

4. Дер. Мокляки (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3409; 1835: ф.801, оп.1, спр.3534; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3654; 1837: ф.801, оп.1, спр.3935; 1840: ф.801, оп.1, спр.4290; 1842: ф.801, оп.1, спр.4554; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4555; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3409; 1835: ф.801, оп.1, спр.3534; 1836: ф.801, оп.1, спр.3654; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4290; 1842: ф.801, оп.1, спр.4554; 1843: ф.801, оп.1, спр.4555; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3409; 1835: ф.801, оп.1, спр.3534; 1836: ф.801, оп.1, спр.3654; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4290; 1842: ф.801, оп.1, спр.4554; 1843: ф.801, оп.1, спр.4555; 



10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр.63; 1767: ф.801, оп.1, спр.151; 

1768: ф.801, оп.1, спр.209; 1770: ф.801, оп.1, спр.253; 1775: ф.801, оп.1, спр.420; 1776: ф.801, 

оп.1, спр.528; 1778: ф.801, оп.1, спр.579; 1781: ф.801, оп.1, спр.707; 1783: ф.801, оп.1, спр.783; 

1784: ф.801, оп.1, спр.812; 1789: ф.801, оп.1, спр.994; 1790: ф.801, оп.1, спр.1043; 1796: ф.801, 

оп.1, спр.33; 1797: ф.801, оп.1, спр.1296; 1799: ф.801, оп.1, спр.1370; 1800: ф.801, оп.1, спр.1432; 

1801: ф.801, оп.1, спр.1517; 1802: ф.801, оп.1, спр.1575; 1803: ф.801, оп.1, спр.80; 1805: ф.801, 

оп.1, спр.1740; 1806: ф.801, оп.1, спр.1791; 1810: ф.801, оп.1, спр.1994; 1811: ф.801, оп.1, 

спр.2008; 1812: ф.801, оп.1, спр.2020; 1813: ф.801, оп.1, спр.2037; 1814: ф.801, оп.1, спр.2071; 

1815: ф.801, оп.1, спр.2112; 1816: ф.801, оп.1, спр.2164; 1818: ф.801, оп.1, спр.2245; 1819: ф.801, 

оп.1, спр.287; 1821: ф.801, оп.1, спр.2389; 1822: ф.801, оп.1, спр.2453; 1823: ф.801, оп.1, 

спр.2522; 1825: ф.801, оп.1, спр.2678; 1826: ф.801, оп.1, спр.2737; 1827: ф.801, оп.1, спр.2803; 

1829: ф.801, оп.1, спр.2956; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.1, спр.404; 1834: ф.801, 

оп.1, спр.3374; 1837: ф.801, оп.1, спр.3770; 1838: ф.801, оп.1, спр.3884; 1839: ф.801, оп.1, 

спр.4035; 1840: ф.801, оп.1, спр.4133; 1841: ф.801, оп.1, спр.500; 1842: ф.801, оп.1, спр.4405;  

1843: ф.801, оп.1, спр.4490.  

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Варваринська церква, с. Кроти Пирятинського повіту 

4. с. Мокляки (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1871-1876: ф.1011, оп.5, спр.111; 1882-1890: ф.1011, оп.5, спр.112; 1887, 1890-

1904: ф.1011, оп.5, спр.113; 1900-1901, 1905-1906, 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.114; 1905-1914: 

ф.1011, оп.5, спр.115; 1915-1918, 1921: ф.1011, оп.5, спр.116. 

6. Шлюб: 1871-1876: ф.1011, оп.5, спр.111; 1877-1885: ф.1011, оп.5, спр.112; 1900-1901, 1905-

1906, 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.114; 1915-1918: ф.1011, оп.5, спр.116. 

8. Смерть: 1871-1876: ф.1011, оп.5, спр.111; 1900-1901, 1905-1906, 1910-1911, 1915: ф.1011, 

оп.5, спр.114; 1906-1908: ф.1011, оп.5, спр.115; 1915-1918, 1921: ф.1011, оп.5, спр.116. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Круподеринці Лубенського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: інформація відсутня 

6. Шлюб: інформація відсутня  

8. Смерть: інформація відсутня  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф. 801, оп.1, спр.20; 1765: ф. 801, оп.1, спр.65; 

1768: ф. 801, оп.1, спр.208; 1770: ф. 801, оп.1, спр.253; 1775: ф. 801, оп.1, спр.422; 1776: ф. 801, 

оп.1, спр.528; 1777: ф. 801, оп.1, спр.542; 1778: ф. 801, оп.1, спр.576; 1781: ф. 801, оп.1, спр.707; 

1782: ф. 801, оп.1, спр.738; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іоанно-Богословська церква, с. Крупське Золотоніського повіту 

4. Хут. Гришківка, дер. Синьооківка, Щербинівка (станом на 1802 р.) 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 20; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 20; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 20; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): оп.4, 1799: ф.706, оп.4, спр.8 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Крутий Берег Лубенського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: інформація відсутня 



6. Шлюб: інформація відсутня  

8. Смерть: інформація відсутня  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1767: ф. 801, оп.1, спр.150; 1768: ф. 801, оп.1, спр.216; 

1770: ф. 801, оп.1, спр.254; 1775: ф. 801, оп.1, спр.417; 1777: ф. 801, оп.1, спр.542; 1778: ф. 801, 

оп.1, спр.580; 1779: ф. 801, оп.1, спр.629; 1781: ф. 801, оп.1, спр.707; 1782: ф. 801, оп.1, спр.738; 

1783: ф. 801, оп.1, спр.783; 1785: ф. 801, оп.1, спр.855;  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Покровська церква, с. Крутьки Гадяцького повіту. 

4. с. Красний Кут, хх. Яківщина, Біленченковий, Мокрієвичевий, Дерев’янкіний, Сарський, 

Лукашевий, Островерховський, Кобилецький ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1875: ф.1001, оп.6, спр.424; 1876: ф.1011, оп.6, спр.425; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.426; 1878: ф.1011, оп.6, спр.427; 1879: ф.1011, оп.6, спр.428; 1880: ф.1011, оп.6, спр.429; 

1881: ф.1011, оп.6, спр.430; 1882: ф.1011, оп.6, спр.431; 1883: ф.1011, оп.6, спр.432; 1884: 

ф.1011, оп.6, спр.433; 1885: ф.1011, оп.6, спр.434; 1886: ф.1011, оп.6, спр.435; 1887:ф.1011, оп.6, 

спр.436; 1888: ф.1011, оп.6, спр.437; 1889: ф.1011, оп.6, спр.438; 1890: ф.1011, оп.6, спр.439; 

1891: ф.1011, оп.6, спр.440; 1892: ф.1011, оп.6, спр.441; 1893: ф.1011,оп.6, спр.442; 1894:ф.1011, 

оп.6, спр.443;  1895:  ф.1011, оп.6, спр.444; 1896: ф.1011, оп.6, спр.445; 1897: ф.1011, оп.6, 

спр.446; 1898: ф.1011, оп.6, спр.447; 1899: ф.1011, оп.6, спр.448; 1900: ф.1011, оп.6, спр.449; 

1901: ф.1011, оп.6, спр.450; 1902: ф.1011, оп.6, спр.451; 1903: ф.1011, оп.6, спр.452; 1904: 

ф.1011, оп.6, спр.453; 1905: ф.1011, оп.6, спр.454; 1906: ф.1011, оп.6, спр.455; 1907: ф.1011, оп.6, 

спр.456; 1908: ф.1011, оп.6, спр.457; 1909: ф.1011, оп.6, спр.458; 1910: ф.1011, оп.6, спр.459; 

1911: ф.1011, оп.6, спр.460; 1912: ф.1011, оп.6, спр.461; 1913: ф.1011, оп.6, спр.462; 1915: 

ф.1011, оп.6, спр.463; 1916: ф.1011, оп.6, спр.464; 1917: ф.1011, оп.6, спр.465. 

6. Шлюб: 1875: ф.1001, оп.6, спр.424; 1876: ф.1011, оп.6, спр.425; 1877: ф.1011, оп.6, спр.426; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.427; 1879: ф.1011, оп.6, спр.428; 1880: ф.1011, оп.6, спр.429; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.430; 1882: ф.1011, оп.6, спр.431; 1883: ф.1011, оп.6, спр.432; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.433; 1885: ф.1011, оп.6, спр.434; 1886: ф.1011, оп.6, спр.435; 1887:ф.1011, оп.6, спр.436; 

1888: ф.1011, оп.6, спр.437; 1889: ф.1011, оп.6, спр.438; 1890: ф.1011, оп.6, спр.439; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.440; 1892: ф.1011, оп.6, спр.441; 1893: ф.1011,оп.6, спр.442; 1894:ф.1011, оп.6, 

спр.443;  1895:  ф.1011, оп.6, спр.444; 1896: ф.1011, оп.6, спр.445; 1897: ф.1011, оп.6, спр.446; 

1898: ф.1011, оп.6, спр.447; 1899: ф.1011, оп.6, спр.448; 1900: ф.1011, оп.6, спр.449; 1901: 

ф.1011, оп.6, спр.450; 1902: ф.1011, оп.6, спр.451; 1903: ф.1011, оп.6, спр.452; 1904: ф.1011, оп.6, 

спр.453; 1905: ф.1011, оп.6, спр.454; 1906: ф.1011, оп.6, спр.455; 1907: ф.1011, оп.6, спр.456; 

1908: ф.1011, оп.6, спр.457; 1909: ф.1011, оп.6, спр.458; 1910: ф.1011, оп.6, спр.459; 1911: 

ф.1011, оп.6, спр.460; 1912: ф.1011, оп.6, спр.461; 1913: ф.1011, оп.6, спр.462; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.463; 1916: ф.1011, оп.6, спр.464; 1917: ф.1011, оп.6, спр.465. 

8. Смерть:  1875: ф.1001, оп.6, спр.424; 1876: ф.1011, оп.6, спр.425; 1877: ф.1011, оп.6, спр.426; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.427; 1879: ф.1011, оп.6, спр.428; 1880: ф.1011, оп.6, спр.429; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.430; 1882: ф.1011, оп.6, спр.431; 1883: ф.1011, оп.6, спр.432; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.433; 1885: ф.1011, оп.6, спр.434; 1886: ф.1011, оп.6, спр.435; 1887:ф.1011, оп.6, спр.436; 

1888: ф.1011, оп.6, спр.437; 1889: ф.1011, оп.6, спр.438; 1890: ф.1011, оп.6, спр.439; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.440; 1892: ф.1011, оп.6, спр.441; 1893: ф.1011,оп.6, спр.442; 1894:ф.1011, оп.6, 

спр.443;  1895:  ф.1011, оп.6, спр.444; 1896: ф.1011, оп.6, спр.445; 1897: ф.1011, оп.6, спр.446; 

1898: ф.1011, оп.6, спр.447; 1899: ф.1011, оп.6, спр.448; 1900: ф.1011, оп.6, спр.449; 1901: 

ф.1011, оп.6, спр.450; 1902: ф.1011, оп.6, спр.451; 1903: ф.1011, оп.6, спр.452; 1904: ф.1011, оп.6, 

спр.453; 1905: ф.1011, оп.6, спр.454; 1906: ф.1011, оп.6, спр.455; 1907: ф.1011, оп.6, спр.456; 

1908: ф.1011, оп.6, спр.457; 1909: ф.1011, оп.6, спр.458; 1910: ф.1011, оп.6, спр.459; 1911: 

ф.1011, оп.6, спр.460; 1912: ф.1011, оп.6, спр.461; 1913: ф.1011, оп.6, спр.462; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.463; 1916: ф.1011, оп.6, спр.464; 1917: ф.1011, оп.6, спр.465. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 



3. Миколаївська церква, с. Крутьки Золотоніського повіту 

4. Хут. Чобітьки (станом на 1802 р.)  

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.98; 1823: ф.706, оп.4, спр.137; 

1843: ф.706, оп.4, спр.286 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іоанно-Богословська церква, с. Круча (Велика Круча) Пирятинського повіту 

4. Дер. Сотниківка, Максимівка, Мала Круча, хут. Новоселівка, Олексіївка, Богодарівка, 

Скочак, Індутнівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3409; 1835: ф.801, оп.1, спр.3534; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3655; 1837: ф.801, оп.1, спр.3809; 1840: ф.801, оп.1, спр.4291; 1842: ф.801, оп.1, спр.4556; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4557; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3409; 1836: ф.801, оп.1, спр.3655; 1837: ф.801, оп.1, спр.3809; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4291; 1842: ф.801, оп.1, спр.4556; 1843: ф.801, оп.1, спр.4557; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3409; 1836: ф.801, оп.1, спр.3655; 1837: ф.801, оп.1, спр.3809; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4168; 1842: ф.801, оп.1, спр.4556; 1843: ф.801, оп.1, спр.4557; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.13; 1765: ф.801, оп.1, спр.66; 

1767: ф.801, оп.1, спр.152; 1775: ф.801, оп.1, спр.421; 1768: ф.801, оп.1, спр.213; 1770: ф.801, 

оп.1, спр.254; 1776: ф.801, оп.1, спр.528; 1777: ф.801, оп.1, спр.542; 1779: ф.801, оп.1, спр.625; 

1782: ф.801, оп.1, спр.738; 1786: ф.801, оп.2, спр.16; 1787: ф.801, оп.1, спр.901; 1789: ф.801, 

оп.1, спр.994; 1793: ф.801, оп.1, спр.1134; 1796: ф.801, оп.2, спр.31; 1799: ф.801, оп.1, спр.1370; 

1800: ф.801, оп.1, спр.1432; 1802: ф.801, оп.1, спр.1575; 1807: ф.801, оп.1, спр.1845; 1809: ф.801, 

оп.1, спр.1941; 1810: ф.801, оп.1, спр.1996; 1813: ф.801, оп.1, спр.2034; 1814: ф.801, оп.1, 

спр.2071; 1815: ф.801, оп.1, спр.2112; 1816: ф.801, оп.1, спр.2164; 1817: ф.801, оп.1, спр.2192; 

1818: ф.801, оп.1, спр.2245; 1819: ф.801, оп.2, спр.268; 1821: ф.801, оп.1, спр.2389; 1822: ф.801, 

оп.1, спр.2453; 1823: ф.801, оп.1, спр.2520; 1824: ф.801, оп.1, спр.2609; 1825: ф.801, оп.1, 

спр.2678; 1826: ф.801, оп.1, спр.2737; 1827: ф.801, оп.1, спр.2804; 1828: ф.801, оп.1, спр.2886; 

1829: ф.801, оп.1, спр.2965; 1830: ф.801, оп.1, спр.3059; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, 

оп.2, спр.409; 1834: ф.801, оп.1, спр.3373; 1837: ф.801, оп.1, спр.3771; 1838: ф.801, оп.1, 

спр.3885; 1839: ф.801, оп.1, спр.4036; 1840: ф.801, оп.1, спр.4134; 1841: ф.801, оп.2, спр.519; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4406; 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Івано-Богословська церква, с. Круча (Велика Круча) Пирятинського повіту 

4. сс. Сотниківка, Максимівка, Мала Круча, хх. Новоселівка, Олексіївка, Богодарівка, Скочак, 

Індутнівка (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1866-1883: ф.1011, оп.5, спр.40; 1883-1890: ф.1011, оп.5, спр.42; 1896-1901: 

ф.1011, оп.5, спр.44; 1899: ф.1011, оп.5, спр.45; 1900-1902: ф.1011, оп.5, спр.46; 1903-1905: 

ф.1011, оп.5, спр.48; 1906-1908: ф.1011, оп.5, спр.49; 1906-1913: ф.1011, оп.5, спр.50; 1909-1913: 

ф.1011, оп.5, спр.51; 1914-1918: ф.1011, оп.5, спр.54. 

6. Шлюб: 1872-1886: ф.1011, оп.5, спр.41; 1886-1894: ф.1011, оп.5, спр.43; 1899: ф.1011, оп .5, 

спр.45; 1900-1902: ф.1011, оп.5, спр.46; 1903-1905: ф.1011, оп.5, спр.48; 1906-1908: ф.1011, оп.5, 

спр.49; 1909-1913: ф.1011, оп.5, спр.51; 1912-1918: ф.1011, оп.5, спр.53; 1914-1918: ф.1011, оп.5, 

спр54. 

8. Смерть: 1882-1893: ф.1011, оп.5, спр.42; 1899: ф.1011, оп.5, спр.45; 1900-1902: ф.1011, оп.5, 

спр.46; 1904-1910: ф.1011, оп.5, спр.47; 1903-1905: ф.1011, оп.5, спр.48; 1906-1908: ф.1011, оп.5, 

спр.49; 1909-1914: ф.1011, оп.5, спр.51; 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.52; 1914-1918: ф.1011, оп.5, 

спр.54. 

 



1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, посад Крюків Кременчуцького повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1860-1866: ф.1011, оп.3, спр.25;  1866-1873: ф.1011, оп.3, спр.26; 1874-1877: 

ф.1011, оп.3, спр.27; 1878-1882: ф.1011, оп.3, спр.29; 1886-1888: ф.1011, оп.3, спр.30; 1888-1892: 

ф.1011, оп.3, спр. ……….;  1892: ф.1011, оп.3, спр.32; 1892-1895: ф.1011, оп.3, спр.34; 1893: 

ф.1011, оп.3, спр.61; 1894: ф.1011, оп.3, спр.61; 1894, 1900: ф.1011, оп.3, спр.66; 1895: ф.1011, 

оп.3, спр.61; 1896-1897: ф.1011, оп.3, спр.63; 1896-1900: ф.1011, оп.3, спр.64; 1901-1905: ф.1011, 

оп.3, спр.67; 1905-1908: ф.1011, оп.3, спр.36; 1906: ф.1011, оп.3, спр.68; 1907: ф.1011, оп.3, 

спр.69; 1908-1910: ф.1011, оп.3, спр.70; 1911-1913: ф.1011, оп.3, спр.75; 1912-1913: ф.1011, оп.3, 

спр.72; 1913: ф.1011, оп.3, спр.39; 1914: ф.1011, оп.3, спр.40; 1914-1915: ф.1011, оп.3, спр.41; 

1915-1917: ф.1011, оп.3, спр.42; 1916-1917: ф.1011, оп.3, спр.44; 1918: ф.1011, оп.3, спр.45; 

1917: ф.1011, оп.3, спр.73.  

6. Шлюб: 1892: ф.1011, оп.3, спр.32; 1893: ф.1011, оп.3, спр.61; 1886-1895: ф.1011, оп.3, спр.33; 

1896-1897: ф.1011, оп.3, спр.63; 1896-1903: ф.1011, оп.3, спр.65; 1904-1913: ф.1011, оп.3, спр.71; 

1906: ф.1011, оп.3, спр.68; 1907: ф.1011, оп.3, спр.69; 1912-1913: ф.1011, оп.3, спр.72; 1914: 

ф.1011, оп.3, спр.40; 1914-1915: ф.1011, оп.3, спр.41; 1915-1917: ф.1011, оп.3, спр.42; 1916-1917: 

ф.1011, оп.3, спр.43; 1917: ф.1011, оп.3, спр.73; 1918: ф.1011, оп.3, спр.45. 

8. Смерть: 1874-1881: ф.1011, оп.3, спр.28; 1884,1886,1891,1893,1903:ф.1011, оп.3, спр.66; 1878: 

ф.1011, оп.3, спр.61; 1882-1889: ф.1011, оп.3, спр.31; 1892: ф.1011, оп.3, спр.32; 1886-1895: 

ф.1011, оп.3, спр.33; 1889-1896: ф.1011, оп.3, спр.62; 1896-1897: ф.1011, оп.3, спр.63; 1897-1903: 

ф.1011, оп.3, спр.35; 1904-1911: ф.1011, оп.3, спр.37; 1906: ф.1011, оп.3, спр.68; 1907: ф.1011, 

оп.3, спр.69; 1911-1913: ф.1011, оп.3, спр.38; 1912-1913: ф.1011, оп.3, спр.72; 1913: ф.1011, оп.3, 

спр.39; 1914: ф.1011, оп.3, спр.40; 1914-1915: ф.1011, оп.3, спр.41; 1915-1917: ф.1011, оп.3, 

спр.42; 1916-1917: ф.1011, оп..3, спр.43; 1917: ф.1011, оп.3, спр.73; 1918: ф.1011, оп.3, спр.45; 

1922: ф.1011, оп.3, спр.75.        

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Хрестовоздвиженська єдиновірська  церква, посад Крюків Кременчуцького повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1855-1867: ф.1011, оп.3, спр.46; 1869-1876: ф.1011, оп.3, спр.47; 1882-1887: 

ф.1011, оп.3, спр.49; 1883-1898: ф.1011, оп.3, спр.50;  1898: ф.1011, оп.3, спр.51; 1890-1899: 

ф.1011, оп.3, спр.52; 1900-1904: ф.1011, оп.3, спр.53; 1899-1904: ф.1011, оп.3, спр.55; 1905-1911: 

ф.1011, по.3, спр.56; 1919-1920: ф.1011, оп.3, спр.57; 1877-1921: ф.1011, оп.3, спр.58; 1879-1922: 

ф.1011, оп.3, спр.59. 

6. Шлюб: 1855-1867: ф.1011, оп.3, спр.46; 1869-1876: ф.1011, оп.3, спр.47; 1870-1885: ф.1011, 

оп.3, спр.48; 1883-1898: ф.1011, оп.3, спр.50; 1898: ф.1011, оп.3, спр.51; 1900-1904: ф.1011, оп.3, 

спр.53; 1899-1904: ф.1011, оп.3, спр.55; 1905-1911: ф.1011, по.3, спр.56; 1919-1920: ф.1011, оп.3, 

спр.57; 1877-1921: ф.1011, оп.3, спр.58; 1879-1922: ф.1011, оп.3, спр.59. 

8 Смерть: 1855-1867: ф.1011, оп.3, спр.46; 1869-1876: ф.1011, оп.3, спр.47; 1883-1898: ф.1011, 

оп.3, спр.50; 1898: ф.1011, оп.3, спр.51; 1900-1904: ф.1011, оп.3, спр.53; 1899-1904: ф.1011, оп.3, 

спр.55; 1905-1911: ф.1011, по.3, спр.56; 1919-1920: ф.1011, оп.3, спр.57; 1877-1921: ф.1011, оп.3, 

спр.58; 1879-1922: ф.1011, оп.3, спр.59. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Крячківка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3410; 1835: ф.801, оп.1, спр.3533; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3656; 1837: ф.801, оп.1, спр.3810; 1840: ф.801, оп.1, спр.4292; 1842: ф.801, оп.1, спр.4558; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4559; 



6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3410; 1835: ф.801, оп.1, спр.3533; 1836: ф.801, оп.1, спр.3656; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3810; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3410; 1835: ф.801, оп.1, спр.3533; 1836: ф.801, оп.1, спр.3656; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3810; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1816: ф.801, оп.1, спр.2163; 1818: ф.801, оп.1, 

спр.2245; 1819: ф.801, оп.2, спр.273; 1822: ф.801, оп.1, спр.2448; 1823: ф.801, оп.1, спр.2523; 

1824: ф.801, оп.1, спр.2610; 1825: ф.801, оп.1, спр.2677; 1826: ф.801, оп.1, спр.2737; 1828: ф.801, 

оп.1, спр.2885; 1831: ф.801, оп.1, спр.3153; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, 

спр.376; 1834: ф.801, оп.1, спр.3374; 1837: ф.801, оп.1, спр.3772; 1838: ф.801, оп.1, спр.3886; 

1839: ф.801, оп.1, спр.4037; 1840: ф.801, оп.1, спр.4135; 1841: ф.801, оп.2, спр.502; 1842: ф.801, 

оп.2, спр.584; 1843: ф.801, оп.1, спр.4491.  

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Покровська церква, с. Крячківка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1890-1900: ф.1011, оп.5, спр.117; 1901-1902, 1905-1906, 1916: ф.1011, оп.5, 

спр.118; 1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.119. 

6. Шлюб: 1890, 1892-1900: ф.1011, оп.5, спр.117; 1901-1902, 1905-1906: ф.1011, оп.5, спр.118; 

1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.119. 

8. Смерть: 1890-1900: ф.1011, оп.5, спр.117; 1901-1902, 1905-1906, 1916: ф.1011, оп.5, спр.118; 

1910-1913: ф.1011, оп.5, спр.119. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Кулажинці Пирятинського повіту 

4. хут. Вікторія, Шесточиний, Іванівський, Березинщина (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3411; 1835: ф.801, оп.1, спр.3535; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3657; 1837: ф.801, оп.1, спр.3936; 1840: ф.801, оп.1, спр.4293; 1842: ф.801, оп.1, спр.4560; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4561; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3411; 1835: ф.801, оп.1, спр.3535; 1836: ф.801, оп.1, спр.3657; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3936; 1840: ф.801, оп.1, спр.4293; 1842: ф.801, оп.1, спр.4560; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4561; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3411; 1835: ф.801, оп.1, спр.3535; 1836: ф.801, оп.1, спр.3657; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3936; 1840: ф.801, оп.1, спр.4293; 1842: ф.801, оп.1, спр.4560; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4561; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.14; 1765: ф.801, оп.1, спр.64; 

1767: ф.801, оп.1, спр.153; 1772: ф.801, оп.1, спр.307; 1768: ф.801, оп.1, спр.212; 1775: ф.801, 

оп.1, спр.419; 1776: ф.801, оп.1, спр.528; 1782: ф.801, оп.1, спр.738; 1783: ф.801, оп.1, спр.783; 

1784: ф.801, оп.1, спр.812; 1785: ф.801, оп.1, спр.854; 1789: ф.801, оп.1, спр.994; 1793: ф.801, 

оп.1, спр.1134; 1796: ф.801, оп.2, спр.52; 1797: ф.801, оп.1, спр.1296; 1806: ф.801, оп.1, спр.1791; 

1807: ф.801, оп.1, спр.1845; 1808: ф.801, оп.1, спр.1882; 1818: ф.801, оп.1, спр.2245; 1819: ф.801, 

оп.2, спр.248; 1821: ф.801, оп.1, спр.2388; 1823: ф.801, оп.1, спр.2521; 1824: ф.801, оп.1, 

спр.2610; 1825: ф.801, оп.1, спр.2676; 1826: ф.801, оп.1, спр.2737; 1827: ф.801, оп.1, спр.2803; 

1829: ф.801, оп.1, спр.2957; 1830: ф.801, оп.1, спр.3060; 1831: ф.801, оп.1, спр.3153; 1832: ф.801, 

оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.412; 1834: ф.801, оп.1, спр.3374; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3773; 1838: ф.801, оп.1, спр.3887; 1839: ф.801, оп.1, спр.4038; 1840: ф.801, оп.1, спр.4136; 

1841: ф.801, оп.2, спр.525; 1842: ф.801, оп.1, спр.4407; 1843: ф.801, оп.1, спр.4492.  

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Миколаївська церква с. Кулажинці Пирятинського повіту 

4. хх. Вікторія, Шесточиний, Іванівський, Березинщина, (станом на 1902 рік). 



5. Народження: 1875: ф.1011, оп.12, спр.24; 1876: ф.1011, оп.12, спр.25; 1877: ф.1011, оп.12, 

спр.26; 1879: ф.1011, оп.12, спр.27; 1880: ф.1011, оп.12, спр.28; 1881: ф.1011, оп.12, спр.29; 

1882: ф.1011, оп.12, спр.30; 1883: ф.1011, оп.12, спр.31; 1884: ф.1011, оп.12, спр.32; 1885: 

ф.1011, оп.12, спр.33; 1886: ф.1011, оп.12, спр.34; 1887: ф.1011, оп.12, спр.35; 1888: ф.1011, 

оп.12, спр.36; 1889: ф.1011, оп.12, спр.37; 1890: ф.1011, оп.12, спр.38; 1891: ф.1011, оп.12, 

спр.39; 1892: ф.1011, оп.12, спр.40; 1893: ф.1011, оп.12, спр.41; 1894: ф.1011, оп.12, спр.42; 

1896: ф.1011, оп.12, спр.43; 1897: ф.1011, оп.12, спр.44; 1898: ф.1011, оп.12, спр.45; 1899: 

ф.1011, оп.12, спр.46; 1900: ф.1011, оп.12, спр.47; 1901: ф.1011, оп.12, спр.48; 1902: ф.1011, 

оп.12, спр.49; 1905: ф.1011, оп.12, спр.50; 1906: ф.1011, оп.12, спр.51; 1910: ф.1011, оп.12, 

спр.52; 1911: ф.1011, оп.12, спр.53; 1912: ф.1011, оп.12, спр.54; 1913: ф.1011, оп.12, спр.55; 

1914: ф.1011, оп.12, спр.56. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.12, спр.24; 1876: ф.1011, оп.12, спр.25; 1877: ф.1011, оп.12, спр.26; 

1879: ф.1011, оп.12, спр.27; 1880: ф.1011, оп.12, спр.28; 1881: ф.1011, оп.12, спр.29; 1882: 

ф.1011, оп.12, спр.30; 1883: ф.1011, оп.12, спр.31; 1884: ф.1011, оп.12, спр.32; 1885: ф.1011, 

оп.12, спр.33; 1886: ф.1011, оп.12, спр.34; 1887: ф.1011, оп.12, спр.35; 1888: ф.1011, оп.12, 

спр.36; 1889: ф.1011, оп.12, спр.37; 1890: ф.1011, оп.12, спр.38; 1891: ф.1011, оп.12, спр.39; 

1892: ф.1011, оп.12, спр.40; 1893: ф.1011, оп.12, спр.41; 1894: ф.1011, оп.12, спр.42; 1896: 

ф.1011, оп.12, спр.43; 1897: ф.1011, оп.12, спр.44; 1898: ф.1011, оп.12, спр.45; 1899: ф.1011, 

оп.12, спр.46; 1900: ф.1011, оп.12, спр.47; 1901: ф.1011, оп.12, спр.48; 1902: ф.1011, оп.12, 

спр.49; 1905: ф.1011, оп.12, спр.50; 1910: ф.1011, оп.12, спр.52; 1911: ф.1011, оп.12, спр.53; 

1912: ф.1011, оп.12, спр.54; 1913: ф.1011, оп.12, спр.55; 1914: ф.1011, оп.12, спр.56. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.12, спр.24; 1876: ф.1011, оп.12, спр.25; 1877: ф.1011, оп.12, спр.26; 

1879: ф.1011, оп.12, спр.27; 1880: ф.1011, оп.12, спр.28; 1881: ф.1011, оп.12, спр.29; 1882: 

ф.1011, оп.12, спр.30; 1883: ф.1011, оп.12, спр.31; 1884: ф.1011, оп.12, спр.32; 1885: ф.1011, 

оп.12, спр.33; 1886: ф.1011, оп.12, спр.34; 1887: ф.1011, оп.12, спр.35; 1888: ф.1011, оп.12, 

спр.36; 1889: ф.1011, оп.12, спр.37; 1890: ф.1011, оп.12, спр.38; 1891: ф.1011, оп.12, спр.39; 

1892: ф.1011, оп.12, спр.40; 1893: ф.1011, оп.12, спр.41; 1894: ф.1011, оп.12, спр.42; 1896: 

ф.1011, оп.12, спр.43; 1897: ф.1011, оп.12, спр.44; 1898: ф.1011, оп.12, спр.45; 1899: ф.1011, 

оп.12, спр.46; 1900: ф.1011, оп.12, спр.47; 1901: ф.1011, оп.12, спр.48; 1902: ф.1011, оп.12, 

спр.49; 1905: ф.1011, оп.12, спр.50; 1906: ф.1011, оп.12, спр.51; 1910: ф.1011, оп.12, спр.52; 

1911: ф.1011, оп.12, спр.53; 1912: ф.1011, оп.12, спр.54; 1913: ф.1011, оп.12, спр.55; 1914: 

ф.1011, оп.12, спр.56. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Воскресенська церква, с. Курінька Лохвицького повіту. 

4. сс. Скибинці, Нетратівка (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1871-1880: ф.1011, оп.7, спр.59; 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.60; 1886-1892: 

ф.1011, оп.7, спр.61; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.62; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.63; 1910-1913, 

1916: ф.1011, оп.7, спр.64. 

6. Шлюб: 1879-1880: ф.1011, оп.7, спр.59; 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.60; 1886-1892: ф.1011, 

оп.7, спр.61; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.62; 1902-1907: ф.1011, оп.7, спр.63; 1910-1913, 1916: 

ф.1011, оп.7, спр.64. 

8. Смерть: 1871-1879: ф.1011, оп.7, спр.59; 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.60; 1886-1892: ф.1011, 

оп.7, спр.61; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.62; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.63; 1910-1913, 1916: 

ф.1011, оп.7, спр.64. 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1768: ф.801, оп.1, спр.215; 1770: ф.801, оп.1, спр.254; 

1775: ф.801, оп.1, спр.418; 1777: ф.801, оп.1, спр.543; 1779: ф.801, оп.1, спр.632; 1782: ф.801, 

оп.1, спр.738; 1800: ф.801, оп.1, спр.1432; 1801: ф.801, оп.1, спр.1517; 1802: ф.801, оп.1, 

спр.1576; 1803: ф.801, оп.2, спр.77; 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Лазірки Лубенського повіту. 



4. хх. Білоновий, Ламаховий, Антоненковий, Новоселівка, Павлівщина, Іванівка, Довжок, 

Сюмаки, Олександрівка (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1883-1892: ф.1011, оп.13, спр.15; 1901-1908: ф.1011, оп.13, спр.16; 1908-1911: 

ф.1011, оп.13, спр.17.  

6. Шлюб: 

8. Смерть: 1912-1917: ф.1011, оп.13, спр.18. 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1768: ф.801, оп.1, спр.218; 1770: ф.801, оп.1, спр.254; 

1775: ф.801, оп.1, спр.423, 424; 1779: ф.801, оп.1, спр.633; 1781: ф.801, оп.1, спр.707; 1782: 

ф.801, оп.1, спр.739; 1784: ф.801, оп.1, спр.813; 1786: ф.801, оп.2, спр.18; 1802: ф.801, оп.1, 

спр.1576; 1803: ф.801, оп.2, спр.79; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Воскресенська церква, с. Леб’яже Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Лисівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 

1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Лемешівка Пирятинського повіту 

4. Дер. Ганзерівщина (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3412; 1835: ф.801, оп.1, спр.3534; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3658; 1837: ф.801, оп.1, спр.3811; 1840: ф.801, оп.1, спр.4169; 1842: ф.801, оп.1, спр.4562; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4632; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3412; 1835: ф.801, оп.1, спр.3534; 1836: ф.801, оп.1, спр.3658; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3811; 1842: ф.801, оп.1, спр.4562; 1843: ф.801, оп.1, спр.4632; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3412; 1835: ф.801, оп.1, спр.3534; 1836: ф.801, оп.1, спр.3658; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3811; 1842: ф.801, оп.1, спр.4562; 1843: ф.801, оп.1, спр.4632; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1772: ф.801, оп.1, спр.307; 1777: ф.801, оп.1, спр.543; 

1779: ф.801, оп.1, спр.633; 1783: ф.801, оп.1, спр.782; 1787: ф.801, оп.1, спр.902; 1789: ф.801, 

оп.1, спр.995; 1793: ф.801, оп.1, спр.1134; 1796: ф.801, оп.2, спр.38; 1800: ф.801, оп.1, спр.1432; 

1801: ф.801, оп.1, спр.1517; 1802: ф.801, оп.1, спр.1576; 1803: ф.801, оп.2, спр.87; 1804: ф.801, 

оп.1, спр.1733а; 1805: ф.801, оп.1, спр.1740; 1807: ф.801, оп.1, спр.1845; 1808: ф.801, оп.1, 

спр.1882; 1809: ф.801, оп.1, спр.1942; 1811: ф.801, оп.1, спр.2008; 1815: ф.801, оп.2, спр.230; 

1816: ф.801, оп.1, спр.2164; 1818: ф.801, оп.1, спр.2246; 1819: ф.801, оп.2, спр.290; 1821: ф.801, 

оп.1, спр.2388; 1822: ф.801, оп.1, спр.2454; 1823: ф.801, оп.1, спр.2524; 1825: ф.801, оп.1, 

спр.2676; 1826: ф.801, оп.1, спр.2738; 1827: ф.801, оп.1, спр.2803; 1828: ф.801, оп.1, спр.2887; 

1834: ф.801, оп.1, спр.3375; 1837: ф.801, оп.1, спр.3774; 1838: ф.801, оп.1, спр.3888; 1839: ф.801, 

оп.1, спр.4039; 1840: ф.801, оп.1, спр.4137; 1841: ф.801, оп.2, спр.526; 1842: ф.801, оп.1, 

спр.4408; 1843: ф.801, оп.1, спр.4493.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Різдво-Іоанно-Предтечинська церква, с. Лехнівка (Лехнівці) Переяславського повіту 

4. Дер. Ярешки (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1805-1818: ф.706, оп.4, спр. 52; 1819-1827: ф.706, оп.4, спр. 121; 1828-1837: 

ф.706, оп.4, спр. 184; 1838-1845: ф.706, оп.4, спр. 256 

6. Шлюб: 1805-1818: ф.706, оп.4, спр. 52; 1819-1827: ф.706, оп.4, спр. 121; 1828-1837: ф.706, 

оп.4, спр. 184; 1838-1845: ф.706, оп.4, спр. 256 



8. Смерть: 1805-1818: ф.706, оп.4, спр. 52; 1819-1827: ф.706, оп.4, спр. 121; 1828-1837: ф.706, 

оп.4, спр. 184; 1838-1845: ф.706, оп.4, спр. 256 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква (с. Оржиця Прилуцького повіту), с. Лизогубова Слобода Пирятинського 

повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1842: ф.801, оп.1, спр.4548; 

6. Шлюб: 1842: ф.801, оп.1, спр.4548; 

7. Смерть: 1842: ф.801, оп.1, спр.4548; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1810: ф.801, оп.1, спр.1996; 1811: ф.801, оп.1, 

спр.2009; 1812: ф.801, оп.1, спр.2020; 1813: ф.801, оп.1, спр.2035; 1816: ф.801, оп.1, спр.2167; 

1822: ф.801, оп.1, спр.2454; 1826: ф.801, оп.1, спр.2724; 1827: ф.801, оп.1, спр.2805; 1829: ф.801, 

оп.1, спр.2957; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1834: ф.801, оп.1, спр.3377. 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, с. Линовиця Пирятинського повіту 

4. Хут. Нетягівщина, Турківський, Конотопець, Стасівщина, Лутайка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3412; 1835: ф.801, оп.1, спр.3537; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3659; 1837: ф.801, оп.1, спр.3812; 1838: ф.801, оп.1, спр.3938; 1840: ф.801, оп.1, спр.4294; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4433; 1843: ф.801, оп.1, спр.4565; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3412; 1835: ф.801, оп.1, спр.3537; 1836: ф.801, оп.1, спр.3659; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3812; 1838: ф.801, оп.1, спр.3938; 1840: ф.801, оп.1, спр.4294; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4433; 1843: ф.801, оп.1, спр.4565; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3412; 1835: ф.801, оп.1, спр.3537; 1836: ф.801, оп.1, спр.3659; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3812; 1838: ф.801, оп.1, спр.3938; 1840: ф.801, оп.1, спр.4294; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4433; 1843: ф.801, оп.1, спр.4565; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1802: ф.801, оп.1, спр.1578; 1805: ф.801, оп.2, спр.101; 

1810: ф.801, оп.1, спр.1996; 1813: ф.801, оп.1, спр.2035; 1816: ф.801, оп.1, спр.2164; 1817: ф.801, 

оп.1, спр.2191; 1818: ф.801, оп.1, спр.2247; 1819: ф.801, оп.2, спр.265; 1821: ф.801, оп.1, 

спр.2388; 1822: ф.801, оп.1, спр.2454; 1823: ф.801, оп.1, спр.2526; 1824: ф.801, оп.1, спр.2611; 

1825: ф.801, оп.1, спр.2679; 1826: ф.801, оп.1, спр.2738; 1828: ф.801, оп.1, спр.2887; 1829: ф.801, 

оп.1, спр.2965; 1830: ф.801, оп.1, спр.3061; 1831: ф.801, оп.1, спр.3154; 1832: ф.801, оп.1, 

спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.398; 1834: ф.801, оп.1, спр.3375; 1837: ф.801, оп.1, спр.3776; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3890; 1839: ф.801, оп.1, спр.4011; 1840: ф.801, оп.1, спр.4139; 1841: ф.801, 

оп.2, спр.508; 1842: ф.801, оп.1, спр.4409; 1843: ф.801, оп.1, спр.4495.  

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Липівське Золотоніського повіту 

4. Дер. Желізки, Хрести (станом на 1902 р.) 

 5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.98; 1819: ф.706, оп.4, спр.118 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Архангело-Михайлівська церква, с. Лисівка Гадяцького повіту. 

4. с. Млини ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.466; 1876: ф.1011, оп.6, спр.467; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.468; 1878: ф.1011, оп.6, спр.469; 1879: ф.1011, оп.6, спр.470; 1880: ф.1011, оп.6, спр.471; 



1881: ф.1011, оп.6, спр.472; 1882: ф.1011, оп.6, спр.473; 1883: ф.1011, оп.6, спр. 474; 1884: ф.101, 

оп.6, спр.475; 1885: ф.1011, оп.6, спр.476; 1886: ф.1011, оп.6, спр.477; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.478; 1888: ф.1011, оп.6, спр.479; 1889: ф.1011, оп.6, спр.480; 1890: ф.1011, оп.6, спр.481; 

1891: ф.1011, оп.6, спр.482; 1892: ф.1011, оп.6, спр.483; 1893: ф.1011, оп.6, спр.484; 1894: 

ф.1011, оп.6, спр.485; 1895: ф.1011, оп.6, спр.486; 1896: ф.1011, оп.6, спр.487; 1897: ф.1011, оп.6, 

спр.488; 1898: ф.1011, оп.6, спр.489; 1899: ф.1011, оп.6, спр.490; 1900: ф.1011, оп.6, спр.491; 

1901: ф.1011, оп.6, спр.492; 1902: ф.1011, оп.6, спр.493; 1903: ф.1011, оп.6, спр.494; 1904: 

ф.1011, оп.6, спр.495; 1905: ф.1011, оп.6, спр.496; 1906: ф.1011, оп.6,спр.497; 1907: ф.1011, оп.6, 

спр.498; 1908: ф.1011, оп.6, спр.499; 1909: ф.1011, оп.6, спр.500; 1910: ф.1011, оп.6, спр.501; 

1911: ф.1011, оп.6, спр.502; 1912: ф.1011, оп.6, спр.503; 1913: ф.1011, оп.6, спр.504; 1914: 

ф.1011, оп.6, спр.505; 1915: ф.1011, оп.6, спр.506; 1916: ф.1011,оп.6, спр.507; 1917: ф.1011, оп.6, 

спр.508. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.466; 1876: ф.1011, оп.6, спр.467; 1877: ф.1011, оп.6, спр.468; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.469; 1879: ф.1011, оп.6, спр.470; 1880: ф.1011, оп.6, спр.471; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.472; 1882: ф.1011, оп.6, спр.473; 1883: ф.1011, оп.6, спр. 474; 1884: ф.101, оп.6, 

спр.475; 1885: ф.1011, оп.6, спр.476; 1886: ф.1011, оп.6, спр.477; 1887: ф.1011, оп.6, спр.478; 

1888: ф.1011, оп.6, спр.479; 1889: ф.1011, оп.6, спр.480; 1890: ф.1011, оп.6, спр.481; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.482; 1892: ф.1011, оп.6, спр.483; 1893: ф.1011, оп.6, спр.484; 1894: ф.1011, оп.6, 

спр.485; 1895: ф.1011, оп.6, спр.486; 1896: ф.1011, оп.6, спр.487; 1897: ф.1011, оп.6, спр.488; 

1898: ф.1011, оп.6, спр.489; 1899: ф.1011, оп.6, спр.490; 1900: ф.1011, оп.6, спр.491; 1901: 

ф.1011, оп.6, спр.492; 1902: ф.1011, оп.6, спр.493; 1903: ф.1011, оп.6, спр.494; 1904: ф.1011, оп.6, 

спр.495; 1905: ф.1011, оп.6, спр.496; 1906: ф.1011, оп.6,спр.497; 1907: ф.1011, оп.6, спр.498; 

1908: ф.1011, оп.6, спр.499; 1909: ф.1011, оп.6, спр.500; 1910: ф.1011, оп.6, спр.501; 1911: 

ф.1011, оп.6, спр.502; 1912: ф.1011, оп.6, спр.503; 1913: ф.1011, оп.6, спр.504; 1914: ф.1011, оп.6, 

спр.505; 1915: ф.1011, оп.6, спр.506; 1916: ф.1011,оп.6, спр.507; 1917: ф.1011, оп.6, спр.508. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.466; 1876: ф.1011, оп.6, спр.467; 1877: ф.1011, оп.6, спр.468; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.469; 1879: ф.1011, оп.6, спр.470; 1880: ф.1011, оп.6, спр.471; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.472; 1882: ф.1011, оп.6, спр.473; 1883: ф.1011, оп.6, спр. 474; 1884: ф.101, оп.6, 

спр.475; 1885: ф.1011, оп.6, спр.476; 1886: ф.1011, оп.6, спр.477; 1887: ф.1011, оп.6, спр.478; 

1888: ф.1011, оп.6, спр.479; 1889: ф.1011, оп.6, спр.480; 1890: ф.1011, оп.6, спр.481; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.482; 1892: ф.1011, оп.6, спр.483; 1893: ф.1011, оп.6, спр.484; 1894: ф.1011, оп.6, 

спр.485; 1895: ф.1011, оп.6, спр.486; 1896: ф.1011, оп.6, спр.487; 1897: ф.1011, оп.6, спр.488; 

1898: ф.1011, оп.6, спр.489; 1899: ф.1011, оп.6, спр.490; 1900: ф.1011, оп.6, спр.491; 1901: 

ф.1011, оп.6, спр.492; 1902: ф.1011, оп.6, спр.493; 1903: ф.1011, оп.6, спр.494; 1904: ф.1011, оп.6, 

спр.495; 1905: ф.1011, оп.6, спр.496; 1906: ф.1011, оп.6,спр.497; 1907: ф.1011, оп.6, спр.498; 

1908: ф.1011, оп.6, спр.499; 1909: ф.1011, оп.6, спр.500; 1910: ф.1011, оп.6, спр.501; 1911: 

ф.1011, оп.6, спр.502; 1912: ф.1011, оп.6, спр.503; 1913: ф.1011, оп.6, спр.504; 1914: ф.1011, оп.6, 

спр.505; 1915: ф.1011, оп.6, спр.506; 1916: ф.1011,оп.6, спр.507; 1917: ф.1011, оп.6, спр.508. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Петропавлівська церква, с. Лихоліти Золотоніського повіту 

4. Хут. Ірлас, Павленковий (станом на 1902 р.) 

 5. Народження: 1837: 706, оп.4, спр. 234; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1837: 706, оп.4, спр. 234; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1837: 706, оп.4, спр. 234; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.3, спр.56 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Ліпляве Золотоніського повіту 

4. Хут. Красний Кут, Германовий, Городище, дер. Решітки (станом на 1902 р.) 

 5. Народження: 1838: ф.706, оп.4, спр. 254 

6. Шлюб: 1838: ф.706, оп.4, спр. 254 



8. Смерть: 1838: ф.706, оп.4, спр. 254 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1816: ф.706, оп.4, спр.104; 1822: ф.706, оп.4, спр.131 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Різдво-Богородицька церква, с. Лісняки Пирятинського повіту 

4. Хут. Самарський Яр, Веселий Кут (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1835: ф.801, оп.1, спр.3536; 1836: ф.801, оп.1, спр.3660; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3937; 1840: ф.801, оп.1, спр.4291; 1842: ф.801, оп.1, спр.4563; 1843: ф.801, оп.1, спр.4564; 

6. Шлюб: 1835: ф.801, оп.1, спр.3536; 1836: ф.801, оп.1, спр.3660; 1837: ф.801, оп.1, спр.3937; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4291; 1842: ф.801, оп.1, спр.4563; 1843: ф.801, оп.1, спр.4564; 

7. Смерть: 1835: ф.801, оп.1, спр.3536; 1836: ф.801, оп.1, спр.3660; 1837: ф.801, оп.1, спр.3937; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4291; 1842: ф.801, оп.1, спр.4563; 1843: ф.801, оп.1, спр.4564; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1800: ф.801, оп.1, спр.1433; 1801: ф.801, оп.1, 

спр.1518; 1802: ф.801, оп.1, спр.1578; 1803: ф.801, оп.2, спр.68; 1804: ф.801, оп.1, спр.1681; 

1805: ф.801, оп.1, спр.1741; 1807: ф.801, оп.1, спр.1847; 1808: ф.801, оп.1, спр.1882; 1810: ф.801, 

оп.1, спр.1997; 1811: ф.801, оп.1, спр.2009; 1812: ф.801, оп.1, спр.2023; 1813: ф.801, оп.1, 

спр.2034; 1814: ф.801, оп.1, спр.2072; 1816: ф.801, оп.1, спр.2170; 1817: ф.801, оп.1, спр.2192; 

1818: ф.801, оп.1, спр.2246; 1819: ф.801, оп.2, спр.278; 1822: ф.801, оп.1, спр.2455; 1823: ф.801, 

оп.1, спр.2525; 1824: ф.801, оп.1, спр.2610; 1825: ф.801, оп.1, спр.2678; 1826: ф.801, оп.1, 

спр.2739; 1827: ф.801, оп.1, спр.2805; 1828: ф.801, оп.1, спр.2886; 1829: ф.801, оп.1, спр.2958; 

1831: ф.801, оп.1, спр.3153; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.400; 1834: ф.801, 

оп.1, спр.3376; 1837: ф.801, оп.1, спр.3775; 1838: ф.801, оп.1, спр.3889; 1839: ф.801, оп.1, 

спр.4040; 1840: ф.801, оп.1, спр.4138; 1841: ф.801, оп.1, спр.4250; 1842: ф.801, оп.2, спр.582; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4494.  

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Лозовий Яр Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3413; 1835: ф.801, оп.1, спр.3538; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3661; 1837: ф.801, оп.1, спр.3939; 1840: ф.801, оп.1, спр.4295; 1842: ф.801, оп.1, спр.4566; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4567; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3413; 1835: ф.801, оп.1, спр.3538; 1836: ф.801, оп.1, спр.3661; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3939; 1840: ф.801, оп.1, спр.4295; 1842: ф.801, оп.1, спр.4566; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4567; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3413; 1835: ф.801, оп.1, спр.3538; 1836: ф.801, оп.1, спр.3661; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3939; 1840: ф.801, оп.1, спр.4295; 1842: ф.801, оп.1, спр.4566; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4567; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1782: ф.801, оп.1, спр.739; 1789: ф.801, оп.1, спр.995; 

1793: ф.801, оп.1, спр.1135; 1800: ф.801, оп.1, спр.1433; 1801: ф.801, оп.1, спр.1518; 1805: ф.801, 

оп.1, спр.1741; 1806: ф.801, оп.1, спр.1792; 1807: ф.801, оп.1, спр.1847; 1815: ф.801, оп.2, 

спр.236; 1816: ф.801, оп.1, спр.2165; 1818: ф.801, оп.1, спр.2246; 1819: ф.801, оп.2, спр.276; 

1823: ф.801, оп.1, спр.2520; 1824: ф.801, оп.1, спр.2611; 1825: ф.801, оп.1, спр.2676; 1826: ф.801, 

оп.1, спр.2739; 1827: ф.801, оп.1, спр.2806; 1828: ф.801, оп.1, спр.2888; 1829: ф.801, оп.1, 

спр.2962; 1830: ф.801, оп.1, спр.3060; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1833: ф.801, оп.2, спр.388; 

1834: ф.801, оп.1, спр.3378; 1837: ф.801, оп.1, спр.3777; 1838: ф.801, оп.1, спр.3891; 1839: ф.801, 

оп.1, спр.4041; 1840: ф.801, оп.1, спр.4140; 1841: ф.801, оп.2, спр.506; 1842: ф.801, оп.2, спр.586; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4496.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська   церква, с. Ломаки Лохвицького повіту. 



4. с. Часниківка, хх. Переваївка, Ромоданівка, Миколаївка, Андріївський, Волошинівка 

(станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.8, спр.58; 1886-1892: ф.1011, оп.8, спр.59; 1890-1895: 

ф.1011, оп.8, спр.60; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.61; 1901-1907: ф.1011, оп.8, спр.62; 1905-

1907: ф.1011, оп.8, спр.63; 1908-1910: ф.1011, оп.8, спр.64;1910-1917: ф.1011, оп. 8, спр.65; 

1918: ф.1011, оп.8, спр.66;  

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.8, спр.58; 1886-1892: ф.1011, оп.8, спр.59; 1890-1895: 

ф.1011, оп.8, спр.60; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.61; 1901-1907: ф.1011, оп.8, спр.62; 1905-

1907: ф.1011, оп.8, спр.63; 1908-1910: ф.1011, оп.8, спр.64;1910-1917: ф.1011, оп. 8, спр.65; 

1918: ф.1011, оп.8, спр.66;  

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.8, спр.58; 1886-1892: ф.1011, оп.8, спр.59; 1890-1895: 

ф.1011, оп.8, спр.60; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.61; 1901-1907: ф.1011, оп.8, спр.62; 1905-

1907: ф.1011, оп.8, спр.63; 1908-1910: ф.1011, оп.8, спр.64;1910-1917: ф.1011, оп. 8, спр.65; 

1918: ф.1011, оп.8, спр.66;  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Благовіщенська церква, м. Лохвиця Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1889: ф.101!, оп.9, спр.85; 1890-1892: 

ф.1011, оп.9, спр.86; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.87; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.87; 1910-1911: 

ф.1011, оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9, спр.95; 1916-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.99. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1889: ф.101!, оп.9, спр.85; 1890-1892: ф.1011, 

оп.9, спр.86; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.87; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.87; 1910-1911: ф.1011, 

оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9, спр.95; 1916-1917: ф.1011, 

оп.9, спр.99. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1889: ф.101!, оп.9, спр.85; 1890-1892: ф.1011, 

оп.9, спр.86; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.87; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.87; 1910-1911: ф.1011, 

оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9, спр.95; 1916-1917: ф.1011, 

оп.9, спр.99. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, м. Лохвиця Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1889: ф.1011, оп.9, спр.85; 1890-1892: 

ф.1011, оп.9, спр.86; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.90; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.91; 1910-1911: 

ф.1011, оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9,спр.95; 1916-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.99. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1889: ф.1011, оп.9, спр.85; 1890-1892: ф.1011, 

оп.9, спр.86; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.90; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.91; 1910-1911: ф.1011, 

оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9,спр.95; 1916-1917: ф.1011, 

оп.9, спр.99. 

8 Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1889: ф.1011, оп.9, спр.85; 1890-1892: ф.1011, 

оп.9, спр.86; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.90; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.91; 1910-1911: ф.1011, 

оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9,спр.95; 1916-1917: ф.1011, 

оп.9, спр.99. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Богородиці, м. Лохвиця Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 



5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1887-1889: ф.1011, оп.9, спр.85; 1890-1892: 

ф.1011, оп.9, спр.86; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.89; 1910-1911: ф.1011, оп.9, спр.92; 1912-1913: 

ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9, спр.95;  1916-1917: ф.1011, оп.9, спр.99. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1887-1889: ф.1011, оп.9, спр.85; 1890-1892: ф.1011, 

оп.9, спр.86; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.89; 1910-1911: ф.1011, оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, 

оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9, спр.95;  1916-1917: ф.1011, оп.9, спр.99. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1887-1889: ф.1011, оп.9, спр.85; 1890-1892: ф.1011, 

оп.9, спр.86; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.89; 1910-1911: ф.1011, оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, 

оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9, спр.95;  1916-1917: ф.1011, оп.9, спр.99. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Преображенська церква, м. Лохвиця Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1889: ф.1011, оп.9, спр.85; 1890-1892: 

ф.1011, оп.9, спр.86; 1892-1900: ф.1011, оп.9, спр.96; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.97; 1910-1911: 

ф.1011, оп.9,с пр.92;  1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9, спр.95; 1916-

1917: ф.1011, оп.9, спр.99. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1889: ф.1011, оп.9, спр.85; 1890-1892: ф.1011, 

оп.9, спр.86; 1892-1900: ф.1011, оп.9, спр.96; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.97; 1910-1911: ф.1011, 

оп.9,с пр.92;  1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914: ф.1011, оп.9, спр.95; 1916-1917: ф.1011, 

оп.9, спр.99. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1889: ф.1011, оп.9, спр.85; 1890-1892: ф.1011, 

оп.9, спр.86; 1892-1900: ф.1011, оп.9, спр.96; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.97; 1910-1911: ф.1011, 

оп.9,с пр.92;  1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, оп.9, спр.95; 1916-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.99. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, м. Лохвиця Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1892: ф.1011, оп.9, 

спр.85; 1890-1892: ф.1011, оп.9, спр. 86; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.93; 1901-1907: ф.1011, 

оп.9, спр.94; 1910-1911: ф.1011, оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, 

оп.9, спр.95; 1916-1917: ф.1011, оп.9,с пр.99. 

 6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1892: ф.1011, оп.9, 

спр.85; 1890-1892: ф.1011, оп.9, спр. 86; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.93; 1901-1907: ф.1011, 

оп.9, спр.94; 1910-1911: ф.1011, оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, 

оп.9, спр.95; 1916-1917: ф.1011, оп.9,с пр.99. 

 8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.84; 1886-1892: ф.1011, оп.9, 

спр.85; 1890-1892: ф.1011, оп.9, спр. 86; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.93; 1901-1907: ф.1011, 

оп.9, спр.94; 1910-1911: ф.1011, оп.9, спр.92; 1912-1913: ф.1011, оп.9, спр.98; 1914-1915: ф.1011, 

оп.9, спр.95; 1916-1917: ф.1011, оп.9,с пр.99. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська церква, с. Луговики Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

5. Народження: 1884: ф.1011, оп.7, спр.25;1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.77; 1886-1892: ф.1011, 

оп.7, спр.78; 1880-1890: ф.1011, оп.7, спр.79; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.80; 1901-1907: ф.1011, 

оп.7, спр.81; 1910-1917: ф.1011, оп.7, спр.82; 1917-1920: ф.1011, оп.7, спр.83. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.77; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.78; 1881-1890: ф.1011, 

оп.7, спр.79; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.80; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.81; 1910-1915, 1917: 

ф.1011, оп.7, спр.82; 1917-1920: ф.1011, оп.7, спр.83. 



8. Смерть: 1884: ф.1011, оп.7, спр.25;1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.77; 1886-1892: ф.1011, оп.7, 

спр.78; 1881-1890: ф.1011, оп.7, спр.79; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.80; 1901-1907: ф.1011, оп.7, 

спр.81; 1910-1917: ф.1011, оп.7, спр.82; 1917-1920: ф.1011, оп.7, спр.83.   

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1768: ф.801, оп.1, спр.219; 1772: ф.801, оп.1, спр.308; 

1775: ф.801, оп.1, спр.426; 1777: ф.801, оп.1, спр.543; 1779: ф.801, оп.1, спр.632; 1783: ф.801, 

оп.1, спр.782; 1785: ф.801, оп.1, спр.856; 1789: ф.801, оп.1, спр.995; 1793: ф.801, оп.1, спр.1135; 

1797: ф.801, оп.1, спр.1296; 1799: ф.801, оп.1, спр.1371; 1800: ф.801, оп.1, спр.1433; 1801: ф.801, 

оп.1, спр.1518; 1802: ф.801, оп.1, спр.1566; 1807: ф.801, оп.1, спр.1847; 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Георгіївська церква, с. Лука Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.71; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.72; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.73; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.74; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.75. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.71; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.72; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.73; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.74; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.75. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.71; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.72; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.73; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.74; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.75. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Лукаші Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1853-1866: ф.706, оп.4, спр. 330 

6. Шлюб: 1853-1865: ф.706, оп.4, спр. 330 

8. Смерть: 1853-1866: ф.706, оп.4, спр. 330 

9. Шлюбні опити: 1803-1830: ф.706, оп.4, спр. 68 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Лукашівка Золотоніського повіту 

4. Хут. Хрущівка, дер. Траущина, Кривоносівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 338 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 338 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 338 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1819: ф.706, оп.4, спр.118; 1859: ф.706, оп.3, спр.61 

 

1. Полтавська губернія (з 1802 р.) 

2. Переяславська, Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Христового, с. Лук’янівка Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1761-1806: ф.706, оп.4, спр. 5; 1807-1829: ф.706, оп.4, спр. 67; 1830-1846: ф.706, 

оп.4, спр. 206 

6. Шлюб: 1761-1806: ф.706, оп.4, спр. 5; 1807-1829: ф.706, оп.4, спр. 67; 1830-1846: ф.706, оп.4, 

спр. 206 

8. Смерть: 1761-1806: ф.706, оп.4, спр. 5; 1807-1829: ф.706, оп.4, спр. 67; 1830-1846: ф.706, оп.4, 

спр. 206  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Іллінська церква, с. Луценки ( с. Жабки)  Лохвицького повіту. 

4. хх. Старожабківський, Новожабківський, Новий, Говоруха, Гамаліївка (станом на 1902 р.). 



5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.100; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.101; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.102; 1901-1907: ф.101, оп.9, спр.103; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.104. 

6. Шлюб:  1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.100; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.101; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.102; 1901-1907: ф.101, оп.9, спр.103; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.104. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.100; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.101; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.102; 1901-1907: ф.101, оп.9, спр.103; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.104. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Онуфріївська церква , с. Лучка Лохвицького повіту.  

4. хх. Високий, Низовий ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.76; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.77; 1880-1893: 

ф.1011, оп.9, спр.78; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.79; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.80; 1902-1908: 

ф.1011, оп.9, спр.81; 1909-1919: ф.1011, оп.9, спр.82; 1913-1916: ф.1011, оп.9, спр.83;  

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.76; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.77; 1880-1893: ф.1011, 

оп.9, спр.78; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.79; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.80; 1902-1908: ф.1011, 

оп.9, спр.81; 1909-1919: ф.1011, оп.9, спр.82; 1913-1916: ф.1011, оп.9, спр.83;  

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.76; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.77; 1880-1893: ф.1011, 

оп.9, спр.78; 1894-1900: ф.1011, оп.9, спр.79; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.80; 1902-1908: ф.1011, 

оп.9, спр.81; 1909-1919: ф.1011, оп.9, спр.82; 1913-1916: ф.1011, оп.9, спр.83;  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Хрестовоздвиженська церква, с. Лютенські Будища Зіньківського повіту 

4. хх. Пирогівщина, Ровні, Довга (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1889-1896: ф.1011, оп.4, спр.13; 1914: ф.1011, оп.4, спр.41. 

6. Шлюб: 1889-1896: ф.1011, оп.4, спр.13; 1914: ф.1011, оп.4, спр.41. 

8. Смерть: 1889-1896: ф.1011, оп.4, спр.13; 1914: ф.1011, оп.4, спр.41. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Кладовищенська Преображенська церква, с. Лютенські Будища Зіньківського повіту 

4. хх. Пирогівщина, Ровні, Довга (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1914: ф.1011, оп.4, спр.41. 

6. Шлюб: 1914: ф.1011, оп.4, спр.41. 

8. Смерть: 1914: ф.1011, оп.4, спр.41. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Воскресенська церква, с. Лютенька Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.509; 1876: ф.1011, оп.6, спр.510; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.511; 1878: ф.1011, оп.6, спр.512; 1879: ф.1011, оп.6, спр.513; 1880:ф.1011, оп.6, спр.514; 

1881: ф.1011, оп.6, спр.515; 1883: ф.1011, оп.6, спр.516; 1884: ф.1011, оп.6, спр.517; 1885: 

ф.1011, оп.6, спр.518; 1886: ф.1011, оп.6, спр.519; 1887: ф.1011, оп.6, спр.520; 521: ф.1011, оп.6, 

спр.521; 1889: ф.1011, оп.6, спр.522; 1890: ф.1011, оп.6, спр.523; 1891: ф.1011, оп.6, спр.524; 

1892: ф.1011, оп.6, спр.525; 1893: ф.1011, оп.6, спр.526; 1894: ф.1011, оп.6, спр.527; 1895: 

ф.1011,оп.6, спр.528; 1896: ф.1011, оп.6, спр.529; 1897: ф.1011, оп.6, спр.530; 1898: ф.1011, оп.6, 

спр.531; 1899: ф.1011, оп.6, спр.532; 1900: ф.1011, оп.6, спр.533; 1901: ф.1011, оп.6, спр.534; 

1902: ф.1011, оп.6, спр.536; 1903: ф.1011, оп.6, спр.536; 1904: ф.1011, оп.6, спр.537; 1905: 

ф.1011, оп.6, спр.538; 1906: ф.1011, оп.6, спр.539; 1907: ф.1011, оп.6, спр.540; 1908: ф.1011, оп.6, 

спр.541; 1909: ф.1011, оп.6, спр.542; 1910: ф.1011, оп.6, спр.543; 1911: ф.1011, оп.6, спр.544; 

1912: ф.1011, оп.6, спр.545; 1913: ф.1011, оп.6, спр.546. 



6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.509; 1876: ф.1011, оп.6, спр.510; 1877: ф.1011, оп.6, спр.511; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.512; 1879: ф.1011, оп.6, спр.513; 1880:ф.1011, оп.6, спр.514; 1881: ф.1011, 

оп.6, спр.515; 1883: ф.1011, оп.6, спр.516; 1884: ф.1011, оп.6, спр.517; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.518; 1886: ф.1011, оп.6, спр.519; 1887: ф.1011, оп.6, спр.520; 521: ф.1011, оп.6, спр.521; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.522; 1890: ф.1011, оп.6, спр.523; 1891: ф.1011, оп.6, спр.524; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.525; 1893: ф.1011, оп.6, спр.526; 1894: ф.1011, оп.6, спр.527; 1895: ф.1011,оп.6, 

спр.528; 1896: ф.1011, оп.6, спр.529; 1897: ф.1011, оп.6, спр.530; 1898: ф.1011, оп.6, спр.531; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.532; 1900: ф.1011, оп.6, спр.533; 1901: ф.1011, оп.6, спр.534; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.536; 1903: ф.1011, оп.6, спр.536; 1904: ф.1011, оп.6, спр.537; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.538; 1906: ф.1011, оп.6, спр.539; 1907: ф.1011, оп.6, спр.540; 1908: ф.1011, оп.6, спр.541; 

1909: ф.1011, оп.6, спр.542; 1910: ф.1011, оп.6, спр.543; 1911: ф.1011, оп.6, спр.544; 1912: 

ф.1011, оп.6, спр.545; 1913: ф.1011, оп.6, спр.546. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.509; 1876: ф.1011, оп.6, спр.510; 1877: ф.1011, оп.6, спр.511; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.512; 1879: ф.1011, оп.6, спр.513; 1880:ф.1011, оп.6, спр.514; 1881: ф.1011, 

оп.6, спр.515; 1883: ф.1011, оп.6, спр.516; 1884: ф.1011, оп.6, спр.517; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.518; 1886: ф.1011, оп.6, спр.519; 1887: ф.1011, оп.6, спр.520; 521: ф.1011, оп.6, спр.521; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.522; 1890: ф.1011, оп.6, спр.523; 1891: ф.1011, оп.6, спр.524; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.525; 1893: ф.1011, оп.6, спр.526; 1894: ф.1011, оп.6, спр.527; 1895: ф.1011,оп.6, 

спр.528; 1896: ф.1011, оп.6, спр.529; 1897: ф.1011, оп.6, спр.530; 1898: ф.1011, оп.6, спр.531; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.532; 1900: ф.1011, оп.6, спр.533; 1901: ф.1011, оп.6, спр.534; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.536; 1903: ф.1011, оп.6, спр.536; 1904: ф.1011, оп.6, спр.537; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.538; 1906: ф.1011, оп.6, спр.539; 1907: ф.1011, оп.6, спр.540; 1908: ф.1011, оп.6, спр.541; 

1909: ф.1011, оп.6, спр.542; 1910: ф.1011, оп.6, спр.543; 1911: ф.1011, оп.6, спр.544; 1912: 

ф.1011, оп.6, спр.545; 1913: ф.1011, оп.6, спр.546. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Лютенька Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875-1881: ф.1011, оп.6, спр.547; 1882: ф.1011, оп.6, спр.548; 1882-1883,1885-

1887: ф.1011, оп.6, спр.549; 1888-1893: ф.1011, оп.6, спр.550; 1894-1897: ф.1011, оп.6, спр.551; 

1898-1901: ф.1011, оп.6, спр.552; 1902-1904: ф.1011, оп.6, спр.553; 1905-1906: ф.1011, оп.6, 

спр.554; 1906: ф.1011, оп.6, спр.555; 1907: ф.1011, оп.6, спр.556; 1908: ф.1011, оп.6, спр.557; 

1909: ф.1011, оп.6, спр.558; 1910: ф.1011, оп.6, спр.559; 1911-1912: ф.1011, оп.6, спр.560; 1913: 

ф.1011, оп.6, спр.561. 

6.Шлюб: 1875-1881: ф.1011, оп.6, спр.547; 1882: ф.1011, оп.6, спр.548; 1882-1883,1885-1887: 

ф.1011, оп.6, спр.549; 1888-1893: ф.1011, оп.6, спр.550; 1894-1897: ф.1011, оп.6, спр.551; 1898-

1901: ф.1011, оп.6, спр.552; 1902-1904: ф.1011, оп.6, спр.553; 1905-1906: ф.1011, оп.6, спр.554; 

1906: ф.1011, оп.6, спр.555; 1907: ф.1011, оп.6, спр.556; 1908: ф.1011, оп.6, спр.557; 1909: 

ф.1011, оп.6, спр.558; 1910: ф.1011, оп.6, спр.559; 1911-1912: ф.1011, оп.6, спр.560; 1913: 

ф.1011, оп.6, спр.561. 

8.Смерть: 1875-1881: ф.1011, оп.6, спр.547; 1882: ф.1011, оп.6, спр.548; 1882-1883,1885-1887: 

ф.1011, оп.6, спр.549; 1888-1893: ф.1011, оп.6, спр.550; 1894-1897: ф.1011, оп.6, спр.551; 1898-

1901: ф.1011, оп.6, спр.552; 1902-1904: ф.1011, оп.6, спр.553; 1905-1906: ф.1011, оп.6, спр.554; 

1906: ф.1011, оп.6, спр.555; 1907: ф.1011, оп.6, спр.556; 1908: ф.1011, оп.6, спр.557; 1909: 

ф.1011, оп.6, спр.558; 1910: ф.1011, оп.6, спр.559; 1911-1912: ф.1011, оп.6, спр.560; 1913: 

ф.1011, оп.6, спр.561. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська церква, с. Лютенька Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875: ф1011, оп.6, спр. 562; 1876: ф.1011, оп.6, спр.563; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.564; 1878: ф.1011, оп.6, спр.565; 1879: ф.1011, оп.6, спр.566; 1880: ф.1011, оп.6, спр.567; 



1881: ф.1011, оп.6, спр.568; 1882: ф.1011, оп.6, спр.569; 1883: ф.1011, оп.6, спр.570; 1884: 

ф.1011, оп.6, спр.571; 1885: ф.1011, оп.6, спр.572; 1886: ф.1011, оп.6, спр.573; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.574; 1888: ф.1011, оп.6, спр.575; 1889: ф.1011, оп.6, спр.576; 1890: ф.1011, оп.6, спр.577; 

1891: ф.1011, оп.6, спр.578; 1892: ф.1011,оп.6, спр579; 1893: ф.1011, оп.6, спр.580; 1894: ф.1011, 

оп.6, спр.581; 1895: ф.1011, оп.6, спр.582; 1896: ф.1011, оп.6, спр.583; 1897: ф.1011, оп.6, 

спр.584; 1898: ф.1011, оп.6, спр.585; 1899: ф.1011, оп.6, спр.586; 1900-1902: ф.1011, оп.6, 

спр.587; 1903-1905: ф.1011, оп.6, спр.588; 1906-1909: ф.1011, оп.6, спр.589; 1910-1913: ф.1011, 

оп.6, спр.590. 

6. Шлюб: 1875: ф1011, оп.6, спр. 562; 1876: ф.1011, оп.6, спр.563; 1877: ф.1011, оп.6, спр.564; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.565; 1879: ф.1011, оп.6, спр.566; 1880: ф.1011, оп.6, спр.567; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.568; 1882: ф.1011, оп.6, спр.569; 1883: ф.1011, оп.6, спр.570; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.572; 1886: ф.1011, оп.6, спр.573; 1887: ф.1011, оп.6, спр.574; 1888: ф.1011, оп.6, спр.575; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.576; 1890: ф.1011, оп.6, спр.577; 1891: ф.1011, оп.6, спр.578; 1892: 

ф.1011,оп.6, спр579; 1893: ф.1011, оп.6, спр.580; 1894: ф.1011, оп.6, спр.581; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.582; 1896: ф.1011, оп.6, спр.583; 1897: ф.1011, оп.6, спр.584; 1898: ф.1011, оп.6, спр.585; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.586; 1900-1902: ф.1011, оп.6, спр.587; 1903-1905: ф.1011, оп.6, спр.588; 

1906-1909: ф.1011, оп.6, спр.589; 1910-1913: ф.1011, оп.6, спр.590. 

8. Смерть: 1875: ф1011, оп.6, спр. 562; 1876: ф.1011, оп.6, спр.563; 1877: ф.1011, оп.6, спр.564; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.565; 1879: ф.1011, оп.6, спр.566; 1880: ф.1011, оп.6, спр.567; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.568; 1882: ф.1011, оп.6, спр.569; 1883: ф.1011, оп.6, спр.570; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.572; 1886: ф.1011, оп.6, спр.573; 1887: ф.1011, оп.6, спр.574; 1888: ф.1011, оп.6, спр.575; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.576; 1890: ф.1011, оп.6, спр.577; 1891: ф.1011, оп.6, спр.578; 1892: 

ф.1011,оп.6, спр579; 1893: ф.1011, оп.6, спр.580; 1894: ф.1011, оп.6, спр.581; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.582; 1896: ф.1011, оп.6, спр.583; 1897: ф.1011, оп.6, спр.584; 1898: ф.1011, оп.6, спр.585; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.586; 1900-1902: ф.1011, оп.6, спр.587; 1903-1905: ф.1011, оп.6, спр.588; 

1906-1909: ф.1011, оп.6, спр.589; 1910-1913: ф.1011, оп.6, спр.590. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Лялинці Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1803: ф.706, оп.4, спр. 38 

6. Шлюб: Не встановлено 

8. Смерть: Не встановлено 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1801: ф.706, оп.3, спр. 2; 1823: ф.706, оп.4, спр.139; 

1859: ф.706, оп.4, спр.59 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Різдво-Богородицька церква, с. Лящівка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Рождественська церква, с. Львівка Золотоніського повіту 

4. Хут. Шилівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1803: ф.706, оп.3, спр. 4; 1813: ф.706, оп.3, спр. 21; 1815: ф.706, оп.4, спр. 100; 

1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1803: ф.706, оп.3, спр. 4; 1813: ф.706, оп.3, спр. 21; 1815: ф.706, оп.4, спр. 100; 1856: 

ф.706, оп.4, спр. 339 



8. Смерть: 1803: ф.706, оп.3, спр. 4; 1813: ф.706, оп.3, спр. 21; 1815: ф.706, оп.4, спр. 100; 1856: 

ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1801: ф.706, оп.4, спр.22,23; 1859: ф.706, оп.3, спр.61 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Мажарове Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Пекельна, хут. Мажарівські, Пекельські (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 

1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Покровська церква с. Майорщина Пирятинського повіту (станом на 1902 рік приписана до 

Соборної Різдво-Богородичної церкви м. Пирятина) 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

5. Народження: 1902-1903, 1905-1906: ф.1011, оп.12, спр.57; 1907-1908, 1910: ф.1011, оп.12, 

спр.58; 1911-1912: ф.1011, оп.12, спр.59; 1913-1915, 1917: ф.1011, оп.12, спр.60; 1916-1919: 

ф.1011, оп.12, спр.134. 

6. Шлюб: 1902-1903, 1905-1906: ф.1011, оп.12, спр.57; 1907-1908, 1910: ф.1011, оп.12, спр.58; 

1911-1912: ф.1011, оп.12, спр.59; 1913-1914, 1917: ф.1011, оп.12, спр.60; 1916-1919: ф.1011, 

оп.12, спр.134. 

8. Смерть: 1902-1903, 1905-1906: ф.1011, оп.12, спр.57; 1907-1908, 1910: ф.1011, оп.12, спр.58; 

1911-1912: ф.1011, оп.12, спр.59; 1913-1915, 1917: ф.1011, оп.12, спр.60; 1916-1919: ф.1011, 

оп.12, спр.134. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква, с. Максимівка Гадяцького повіту. 

4. хх. Суха Грунька, Мосієнковий ( станом на 1902р.). 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.591; 1877: ф.1011, оп.6, спр.592; 1878: ф.1011, оп.6, 

спр.593; 1881: ф.1011, оп.6, спр.594; 1882: ф.1011, оп.6, спр.595; 1883: ф.1011, оп.6, спр.596; 

1884: ф.1011, оп.6, спр.597; 1885: ф.1011, оп.6, спр.598; 1886: ф.1011, оп.6, спр.599; 1887: 

ф.1011, оп.6, спр.600; 1888: ф.1011, оп.6, спр.601; 1889: ф.1011, оп.6, спр.602; 1890: ф.1011,оп.6, 

спр.603, 1892: ф.1011, оп.6, спр.604; 1895: ф.1011, оп.6, спр.605; 1896-1897: ф.1011, оп.6, 

спр.606; 1894,1898-1906: ф.1011, оп.6, спр.607; 1907-1913,1915-1916: ф.1011, оп.6, спр.608. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.591; 1877: ф.1011, оп.6, спр.592; 1878: ф.1011, оп.6, спр.593; 

1881: ф.1011, оп.6, спр.594; 1882: ф.1011, оп.6, спр.595; 1883: ф.1011, оп.6, спр.596; 1884: 

ф.1011, оп.6, спр.597; 1885: ф.1011, оп.6, спр.598; 1886: ф.1011, оп.6, спр.599; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.600; 1888: ф.1011, оп.6, спр.601; 1889: ф.1011, оп.6, спр.602; 1890: ф.1011,оп.6, спр.603, 

1892: ф.1011, оп.6, спр.604; 1895: ф.1011, оп.6, спр.605; 1894,1898-1906: ф.1011, оп.6, спр.607; 

1907-1913,1915-1916: ф.1011, оп.6, спр.608. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.591; 1877: ф.1011, оп.6, спр.592; 1878: ф.1011, оп.6, спр.593; 

1881: ф.1011, оп.6, спр.594; 1882: ф.1011, оп.6, спр.595; 1883: ф.1011, оп.6, спр.596; 1884: 

ф.1011, оп.6, спр.597; 1885: ф.1011, оп.6, спр.598; 1886: ф.1011, оп.6, спр.599; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.600; 1888: ф.1011, оп.6, спр.601; 1889: ф.1011, оп.6, спр.602; 1890: ф.1011,оп.6, спр.603, 

1892: ф.1011, оп.6, спр.604; 1895: ф.1011, оп.6, спр.605; 1894,1898-1906: ф.1011, оп.6, спр.607; 

1907-1913,1915-1916: ф.1011, оп.6, спр.608. 

 

1. Полтавська губернія 



2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Мала Бурімка Золотоніського повіту 

4. Дер. Мохнач, хут. Лукашівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1837: ф.706, оп.4, спр. 234; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1837: ф.706, оп.4, спр. 234; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1837: ф.706, оп.4, спр. 234; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.4, спр.59 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Мала Каратуль Переяславського повіту  

4. Хут. Воскресенський (станом на 1902 р.) 

5. Народження: Не встановлено 

6. Шлюб: Не встановлено 

8. Смерть: Не встановлено 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1857: ф.706, оп.4, спр.340 

        

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Парасковіївська церква, с. Малі Сорочинці Миргородського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: Не встановлено 

6. Шлюб: Не встановлено 

8. Смерть: Не встановлено 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1807, 1819, 1824, 1825, 1826, 1828: ф.1011, оп.1, 

спр.153. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іоанно-Предтеченська церква, с. Малютинці Пирятинського повіту 

4. Дер. Смотрики, хут. Архемівка, Гришківка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3414; 1835: ф.801, оп.1, спр.3539; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3663; 1837: ф.801, оп.1, спр.3941; 1838: ф.801, оп.1, спр.3940; 1840: ф.801, оп.1, спр.4296; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4568; 1843: ф.801, оп.1, спр.4569; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3414; 1835: ф.801, оп.1, спр.3539; 1836: ф.801, оп.1, спр.3663; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3941; 1838: ф.801, оп.1, спр.3940; 1840: ф.801, оп.1, спр.4296; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4568; 1843: ф.801, оп.1, спр.4569; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3414; 1835: ф.801, оп.1, спр.3539; 1836: ф.801, оп.1, спр.3663; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3941; 1838: ф.801, оп.1, спр.3940; 1840: ф.801, оп.1, спр.4296; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4568; 1843: ф.801, оп.1, спр.4569; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1767: ф.801, оп.1, спр.154; 1772: ф.801, оп.1, спр.308; 

1775: ф.801, оп.1, спр.427; 1778: ф.801, оп.1, спр.582; 1781: ф.801, оп.1, спр.708,709; 1782: ф.801, 

оп.1, спр.739; 1783: ф.801, оп.1, спр.782; 1785: ф.801, оп.1, спр.857; 1787: ф.801, оп.1, спр.903; 

1789: ф.801, оп.1, спр.996; 1796: ф.801, оп.2, спр.54; 1797: ф.801, оп.1, спр.1297; 1799: ф.801, 

оп.1, спр.1371; 1802: ф.801, оп.1, спр.1578; 1803: ф.801, оп.2, спр.75; 1805: ф.801, оп.1, спр.1741; 

1806: ф.801, оп.1, спр.1792; 1807: ф.801, оп.1, спр.1848; 1810: ф.801, оп.1, спр.1997; 1811: ф.801, 

оп.1, спр.2009; 1812: ф.801, оп.1, спр.2023; 1814: ф.801, оп.1, спр.2072; 1815: ф.801, оп.2, 

спр.238; 1816: ф.801, оп.1, спр.2165; 1819: ф.801, оп.2, спр.262; 1821: ф.801, оп.1, спр.2390; 

1822: ф.801, оп.1, спр.2455; 1823: ф.801, оп.1, спр.2521; 1824: ф.801, оп.1, спр.2612; 1826: ф.801, 

оп.1, спр.2740; 1827: ф.801, оп.1, спр.2806; 1828: ф.801, оп.1, спр.2888; 1829: ф.801, оп.1, 

спр.2959; 1830: ф.801, оп.1, спр.3061; 1831: ф.801, оп.1, спр.3154; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 

1833: ф.801, оп.2, спр.417; 1834: ф.801, оп.1, спр.3379; 1837: ф.801, оп.1, спр.3778; 1838: ф.801, 

оп.1, спр.3879; 1839: ф.801, оп.1, спр.4042; 1840: ф.801, оп.1, спр.4141; 1841: ф.801, оп.2, 

спр.514; 1842: ф.801, оп.1, спр.4410; 1843: ф.801, оп.1, спр.4497;  



 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Івано-Предтеченська церква, с. Малютинці Пирятинського повіту 

4. с. Смотрики, хх. Архемівка, Гришківка (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1856-1867: ф.1011, оп.5, спр.120; 1878-1886: ф.1011, оп.5, спр.121; 1881: ф.1011, 

оп.5, спр.122; 1893-1895: ф.1011, оп.5, спр.124; 1896-1899: ф.1011, оп.5, спр.126; 1898-1903: 

ф.1011, оп.5, спр.127; 1900-1902: ф.1011, оп.5, спр.128; 1903-1906: ф.1011, оп.5, спр.130; 1907-

1908, 1910-1911: ф.1011, оп.5, спр.132; 1912-1913, 1915-1916: ф.1011, оп.5, спр.133; 1892-1897: 

ф.1011, оп.5, спр.171. 

6. Шлюб: 1878-1888: ф.1011, оп.5, спр.121; 1881: ф.1011, оп.5, спр.122; 1893-1895: ф.1011, оп.5, 

спр.124; 1902-1903: ф.1011, оп.5, спр.125; 1896-1899: ф.1011, оп.5, спр.126; 1900-1902: ф.1011, 

оп.5, спр.128; 1903, 1905-1906: ф.1011, оп.5, спр.130; 1904-1912: ф.1011, оп.5, спр.131; 1907-

1908, 1910-1911: ф.1011, оп.5, спр.132; 1912-1913, 1915-1916: ф.1011, оп.5, спр.133; 1912, 1917-

1918: ф.1011, оп.5, спр.134. 

8. Смерть: 1880-1885: ф.1011, оп.5, спр.121; 1881: ф.1011, оп.5, спр.122; 1886-1894: ф.1011, оп.5, 

спр.123; 1893-1895: ф.1011, оп.5, спр.124; 1895-1901: ф.1011, оп.5, спр.125; 1896-1899: ф.1011, 

оп.5, спр.126; 1900-1902: ф.1011, оп.5, спр.128; 1901-1905, 1908: ф.1011, оп.5, спр.129; 1903, 

1905-1906: ф.1011, оп.5, спр.130; 1907-1908, 1910-1911: ф.1011, оп.5, спр.132; 1912-1913, 1915-

1916: ф.1011, оп.5, спр.133; 1905, 1912, 1915, 1917-1918: ф.1011, оп.5, спр.134. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Мамаївка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3415; 1835: ф.801, оп.1, спр.3540; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3662; 1837: ф.801, оп.1, спр.3813; 1838: ф.801, оп.1, спр.3922; 1840: ф.801, оп.1, спр.4170; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4434; 1843: ф.801, оп.1, спр.4570;  

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3415; 1835: ф.801, оп.1, спр.3540; 1836: ф.801, оп.1, спр.3662; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3813; 1838: ф.801, оп.1, спр.3922; 1840: ф.801, оп.1, спр.4170; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4434; 1843: ф.801, оп.1, спр.4570;  

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3415; 1835: ф.801, оп.1, спр.3540; 1836: ф.801, оп.1, спр.3662; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3813; 1838: ф.801, оп.1, спр.3922; 1840: ф.801, оп.1, спр.4170; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4434; 1843: ф.801, оп.1, спр.4570;  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1805: ф.801, оп.1, спр.1742; 1806: ф.801, оп.1, 

спр.1792; 1807: ф.801, оп.1, спр.1848; 1808: ф.801, оп.1, спр.1883; 1810: ф.801, оп.1, спр.1998; 

1811: ф.801, оп.1, спр.2009; 1812: ф.801, оп.1, спр.2023; 1813: ф.801, оп.1, спр.2035; 1814: ф.801, 

оп.1, спр.2072; 1815: ф.801, оп.2, спр.237; 1816: ф.801, оп.1, спр.2166; 1817: ф.801, оп.1, 

спр.2191; 1818: ф.801, оп.1, спр.2248; 1821: ф.801, оп.1, спр.2390; 1822: ф.801, оп.1, спр.2456; 

1823: ф.801, оп.1, спр.2527; 1825: ф.801, оп.1, спр.2679; 1826: ф.801, оп.1, спр.2738; 1828: ф.801, 

оп.1, спр.2887; 1831: ф.801, оп.1, спр.3154; 1833: ф.801, оп.2, спр.375; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3779; 1838: ф.801, оп.1, спр.3892; 1839: ф.801, оп.1, спр.4043; 1841: ф.801, оп.1, спр.4251; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4409; 1843: ф.801, оп.1, спр.4498.  

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Олександро-Невська церква, с. Матвіївка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 22; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 22; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 22; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): бл.1823: ф.706, оп.3, спр.79; 1827: ф.706, оп.4, 

спр.167; 1859: ф.706, оп.3, спр.59 

 



1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Преображенська церква, с. Матвіївка Хорольського повіту. 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

6. Шлюб: 1903-1906, 1908-1920: ф.1011, оп.15, спр.5. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Варваринська церква,  с. Матяшівка  Лубенського повіту. 

4. хх. Березівка, Герасимівка, Миколаївка, Тарнавщина, Свічківка, Оріховщина (станом на 1902 

р.). 

5. Народження:1862-1870: ф.1011, оп.8,  спр.67; 1870-1878: ф.1011, оп.8, спр.68; 1879-1885: 

ф.1011, оп.8, спр.69; 1886-1893: ф.1011, оп.8, спр.70; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.72; 1901-1908: 

ф.1011, оп.8, спр.76; 1909-1912: ф.1011, оп.8, спр.77; 1913-1916: ф.1011, оп.8, спр.78; 1917-1919: 

ф.1011, оп.8, спр.79;  

6. Шлюб: 1862-1870: ф.1011, оп.8,  спр.67; 1870-1878: ф.1011, оп.8, спр.68; 1879-1885: ф.1011, 

оп.8, спр.69; 1886-1893: ф.1011, оп.8, спр.70; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.71; 1882-1888: ф.1011, 

оп.8, спр.73; 1888-1894: ф.1011, оп.8, спр.74; 1899-1905: ф.1011, оп.8, спр.75; 1901-1908: ф.1011, 

оп.8, спр.76; 1913-1916: ф.1011, оп.8, спр.78; 1917-1920: ф.1011, оп.8, спр.79;  

8. Смерть: 1862-1870: ф.1011, оп.8,  спр.67; 1870-1878: ф.1011, оп.8, спр.68; 1879-1885: ф.1011, 

оп.8, спр.69; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.71; 1901-1908: ф.1011, оп.8, спр.76; 1913-1916: ф.1011, 

оп.8, спр.78; 1917-1918: ф.1011, оп.8,с пр.79;  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Матяшівка Миргородського повіту 

4. хх. Остріжний, Нечерієвий (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1788-1797: ф.1011, оп.1, спр.196; 1830-1831: ф.1011, оп.1, спр.197. 

6. Шлюб: 1788-1797: ф.1011, оп.1, спр.196; 1830-1831: ф.1011, оп.1, спр.197. 

8. Смерть: 1788-1798: ф.1011, оп.1, спр.196; 1830-1831: ф.1011, оп.1, спр.197. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Мацківці Лубенського повіту. 

4. с. Лучка, Требка (станом на 1902 р.). 

5. Народження:1873-1881: ф.1011, оп.8, спр.80; 1881-1894: ф.1011, оп.8,  спр.81; 1886-1893: 

ф.1011, оп.8, спр.82; 1893-1895: ф.1011, оп.8, спр.83; 1895-1900: ф.1011, оп.8, спр.84;  1900-

1902: ф.1011, оп.8, спр.85; 1902-1910: ф.1011, оп.8, спр.86; 1912-1914: ф.1011, оп.8, спр.87; 

1914,1920: ф.1011, оп.8, спр.88; 1915: ф.1011, оп.8, спр.89; 1916,1918: ф.1011, оп.8,с пр.90; 

1917,1918: ф.1011, оп.8, спр.91; 1919-1920: ф.1011, оп.8, спр.92; 1910-1913,1920-1923: ф.1011, 

оп.8, спр.93;  

6. Шлюб: 1873-1881: ф.1011, оп.8, спр.80; 1881-1894: ф.1011, оп.8,  спр.81; 1888-1893: ф.1011, 

оп.8, спр.82;  1894-1895: ф.1011,оп.8, спр.83; 1895-1900: ф.1011, оп.8, спр.84;  1901-1902: 

ф.1011, оп.8, спр.85; 1902-1910: ф.1011, оп.8, спр.86; 1913: ф.1011, оп.8, спр.87; 1914,1920: 

ф.1011, оп.8,с пр.88; 1915: ф.1011, оп.8, спр.89; 1916: ф.1011, оп.8, спр.90; 1917: ф.1011, оп.8, 

спр.91; 1919: ф.1011, оп.8, спр.92; 1910-1913,1920-1923: ф.1011, оп.8, спр.93;  

8.Смерть: 1873-1881: ф.1011, оп.8, спр.80; 1881-1894: ф.1011, оп.8,  спр.81; 1888-1892: ф.1011, 

оп.8, спр.82; 1894-1895: ф.1011, оп.8, спр.83; 1895-1900: ф.1011, оп.8, спр.84;  1901-1902: 

ф.1011, оп.8, спр.85; 1902-1910: ф.1011, оп.8, спр.86; 1913-1914: ф.1011, оп.8, спр.87; 1914,1920: 

ф.1011, оп.8,с пр.88; 1915: ф.1011, оп.8, спр.89; 1916,1918: ф.1011, оп.8, спр.90; 1917,1918: 

ф.1011, оп.8, спр.91; 1919-1920: ф.1011, оп.8, спр.92; 1910-1913,1920-1923: ф.1011, оп.8, спр.93;  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 



3. Успенська церква, с. Мелехи Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.84; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.85; 1894-1900: 

ф.1011, оп.7, спр.86; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.87; 1910-1913: ф.1011, оп.7, спр.88. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.84; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.85; 1894-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.86; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.87; 1910-1913: ф.1011, оп.7, спр.88. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.84; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.85; 1894-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.86; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.87; 1910-1913: ф.1011, оп.7, спр.88. 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр.67; 1772: ф.801, оп.1, спр.308; 

1775: ф.801, оп.1, спр.428; 1779: ф.801, оп.1, спр.632; 1781: ф.801, оп.1, спр.709; 1782: ф.801, 

оп.1, спр.740;  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Мельники Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.99; 1859: ф.706, оп.3, спр.60  

 
1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська церква , с. Мехедівка Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.110. 

6. Шлюб : 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.110.  

8. Смерть: 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.110. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Св. Апостола Андрія Первозванного (Андріївська) церква с. Мечеть Пирятинського повіту     

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.12, спр.61; 1876: ф.1011, оп.12, спр.62; 1877: ф.1011, оп.12, 

спр.63; 1878: ф.1011, оп.12, спр.64; 1879: ф.1011, оп.12, спр.65; 1880: ф.1011, оп.12, спр.66; 

1881: ф.1011, оп.12, спр.67; 1882: ф.1011, оп.12, спр.68; 1883: ф.1011, оп.12, спр.69; 1884: 

ф.1011, оп.12, спр.70; 1887: ф.1011, оп.12, спр.71; 1888: ф.1011, оп.12, спр.72; 1889: ф.1011, 

оп.12, спр.73; 1890: ф.1011, оп.12, спр.74; 1891: ф.1011, оп.12, спр.75; 1892: ф.1011, оп.12, 

спр.76; 1893: ф.1011, оп.12, спр.77; 1894: ф.1011, оп.12, спр.78; 1895: ф.1011, оп.12, спр.79; 

1896: ф.1011, оп.12, спр.80; 1897: ф.1011, оп.12, спр.81; 1898: ф.1011, оп.12, спр.82; 1899: 

ф.1011, оп.12, спр.83; 1900: ф.1011, оп.12, спр.84; 1901: ф.1011, оп.12, спр.85; 1902: ф.1011, 

оп.12, спр.86; 1903: ф.1011, оп.12, спр.87; 1904: ф.1011, оп.12, спр.88; 1905: ф.1011, оп.12, 

спр.89; 1906: ф.1011, оп.12, спр.90; 1907: ф.1011, оп.12, спр.91; 1908: ф.1011, оп.12, спр.92; 

1910: ф.1011, оп.12, спр.93; 1911: ф.1011, оп.12, спр.94; 1912: ф.1011, оп.12, спр.95; 1913: 

ф.1011, оп.12, спр.96; 1915: ф.1011, оп.12, спр.97; 1916: ф.1011, оп.12, спр.98. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.12, спр.61; 1876: ф.1011, оп.12, спр.62; 1877: ф.1011, оп.12, спр.63; 

1878: ф.1011, оп.12, спр.64; 1879: ф.1011, оп.12, спр.65; 1880: ф.1011, оп.12, спр.66; 1881: 

ф.1011, оп.12, спр.67; 1882: ф.1011, оп.12, спр.68; 1883: ф.1011, оп.12, спр.69; 1884: ф.1011, 

оп.12, спр.70; 1888: ф.1011, оп.12, спр.72; 1889: ф.1011, оп.12, спр.73; 1890: ф.1011, оп.12, 

спр.74; 1891: ф.1011, оп.12, спр.75; 1892: ф.1011, оп.12, спр.76; 1893: ф.1011, оп.12, спр.77; 

1894: ф.1011, оп.12, спр.78; 1895: ф.1011, оп.12, спр.79; 1896: ф.1011, оп.12, спр.80; 1897: 

ф.1011, оп.12, спр.81; 1898: ф.1011, оп.12, спр.82; 1899: ф.1011, оп.12, спр.83; 1900: ф.1011, 

оп.12, спр.84; 1901: ф.1011, оп.12, спр.85; 1902: ф.1011, оп.12, спр.86; 1903: ф.1011, оп.12, 

спр.87; 1905: ф.1011, оп.12, спр.89; 1906: ф.1011, оп.12, спр.90; 1907: ф.1011, оп.12, спр.91; 



1908: ф.1011, оп.12, спр.92; 1910: ф.1011, оп.12, спр.93; 1911: ф.1011, оп.12, спр.94; 1913: 

ф.1011, оп.12, спр.96. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.12, спр.61; 1876: ф.1011, оп.12, спр.62; 1877: ф.1011, оп.12, спр.63; 

1878: ф.1011, оп.12, спр.64; 1879: ф.1011, оп.12, спр.65; 1880: ф.1011, оп.12, спр.66; 1881: 

ф.1011, оп.12, спр.67; 1882: ф.1011, оп.12, спр.68; 1883: ф.1011, оп.12, спр.69; 1884: ф.1011, 

оп.12, спр.70; 1887: ф.1011, оп.12, спр.71; 1888: ф.1011, оп.12, спр.72; 1889: ф.1011, оп.12, 

спр.73; 1890: ф.1011, оп.12, спр.74; 1891: ф.1011, оп.12, спр.75; 1892: ф.1011, оп.12, спр.76; 

1893: ф.1011, оп.12, спр.77; 1894: ф.1011, оп.12, спр.78; 1895: ф.1011, оп.12, спр.79; 1896: 

ф.1011, оп.12, спр.80; 1897: ф.1011, оп.12, спр.81; 1898: ф.1011, оп.12, спр.82; 1899: ф.1011, 

оп.12, спр.83; 1900: ф.1011, оп.12, спр.84; 1901: ф.1011, оп.12, спр.85; 1902: ф.1011, оп.12, 

спр.86; 1903: ф.1011, оп.12, спр.87; 1904: ф.1011, оп.12, спр.88; 1905: ф.1011, оп.12, спр.89; 

1906: ф.1011, оп.12, спр.90; 1907: ф.1011, оп.12, спр.91; 1908: ф.1011, оп.12, спр.92; 1910: 

ф.1011, оп.12, спр.93; 1911: ф.1011, оп.12, спр.94; 1913: ф.1011, оп.12, спр.96. 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1843: ф.801, оп.1, спр.4499;  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Микільське Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Велика Абазівка, Мала Абазівка, Крисова, Гранківка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 

1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, м-ко Миколаївка Золотоніського повіту 

4. Хут. Скориківка, Галатівка, Раківка, Ашанинівка (на 1802 р.) 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 24; 1815: ф.706, оп.4, спр. 100 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 24; 1815: ф.706, оп.4, спр. 100 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 24; 1815: ф.706, оп.4, спр. 100 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1842: ф.706, оп.4, спр.283 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Воскресенська церква, м. Миргород Миргородського повіту 

4. хх. Джуня, Киви, Олексенків, Бровковий, Рублівщина, Ячний (станом на 1902 р.) 

5. Народження: Не встановлено 

6. Шлюб: Не встановлено 

8. Смерть: Не встановлено 

9. Шлюбні опити: 1824-1833: ф.1011, оп.1, спр.174. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Митлашівка Золотоніського повіту 

4. Дер. Козацька (на 1802 р.) 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1819: ф.706, оп.4, спр.118; 1842: ф.706, оп.4, спр.282; 

1859: ф.706, оп.4, спр.348 

 



1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іллінська церква, с. Митченки (Меченки) Пирятинського повіту 

4. Дер. Леляки (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3416; 1835: ф.801, оп.1, спр.3541; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3814; 1840: ф.801, оп.1, спр.4297; 1842: ф.801, оп.1, спр.4572; 1843: ф.801, оп.1, спр.4571; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3416; 1835: ф.801, оп.1, спр.3541; 1837: ф.801, оп.1, спр.3814; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4297; 1842: ф.801, оп.1, спр.4572; 1843: ф.801, оп.1, спр.4571; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3416; 1835: ф.801, оп.1, спр.3541; 1837: ф.801, оп.1, спр.3814; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4297; 1842: ф.801, оп.1, спр.4572; 1843: ф.801, оп.1, спр.4571; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.15; 1765: ф.801, оп.1, спр.69; 

1767: ф.801, оп.1, спр.155; 1770: ф.801, оп.1, спр.255; 1777: ф.801, оп.1, спр.544; 1778: ф.801, 

оп.1, спр.577; 1779: ф.801, оп.1, спр.634; 1781: ф.801, оп.1, спр.708,709; 1782: ф.801, оп.1, 

спр.740; 1783: ф.801, оп.1, спр.779; 1785: ф.801, оп.1, спр.857; 1787: ф.801, оп.1, спр.905; 1789: 

ф.801, оп.1, спр.996; 1793: ф.801, оп.1, спр.1135; оп.2, 1796: ф.801, оп.2, спр.43; 1800: ф.801, 

оп.1, спр.1434; 1802: ф.801, оп.1, спр.1579; 1803: ф.801, оп.2, спр.86; 1806: ф.801, оп.1, спр.1793; 

1807: ф.801, оп.1, спр.1848; 1808: ф.801, оп.1, спр.1883; 1811: ф.801, оп.1, спр.2009; 1812: ф.801, 

оп.1, спр.2023; 1813: ф.801, оп.1, спр.2037; 1815: ф.801, оп.1, спр.2112; 1816: ф.801, оп.1, 

спр.2166; 1818: ф.801, оп.1, спр.2248; 1819: ф.801, оп.2, спр.263; 1821: ф.801, оп.1, спр.2390; 

1822: ф.801, оп.1, спр.2456; 1823: ф.801, оп.1, спр.2528; 1824: ф.801, оп.1, спр.2612; 1826: ф.801, 

оп.1, спр.2741; 1827: ф.801, оп.1, спр.2807; 1828: ф.801, оп.1, спр.2877; 1830: ф.801, оп.1, 

спр.3062; 1831: ф.801, оп.1, спр.3151; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.399; 

1834: ф.801, оп.1, спр.3379; 1837: ф.801, оп.1, спр.3780; 1838: ф.801, оп.1, спр.3893; 1839: ф.801, 

оп.1, спр.4044; 1840: ф.801, оп.1, спр.4142; 1841: ф.801, оп.1, спр.4252; 1842: ф.801, оп.1, 

спр.4409, 4411.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іллінська церква, с. Митченки (Меченки) Пирятинського повіту  

4. Дер. Леляки (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.1, спр.42; 1876: ф.1011, оп.1, спр.43; 1877: ф.1011, оп.1, спр.44; 

1879: ф.1011, оп.1, спр.45; 1880: ф.1011, оп.1, спр.46; 1881: ф.1011, оп.1, спр.47; 1882: ф.1011, 

оп.1, спр.48; 1883: ф.1011, оп.1, спр.49; 1884: ф.1011, оп.1, спр.50; 1885: ф.1011, оп.1, спр.51; 

1886: ф.1011, оп.1, спр.52; 1887: ф.1011, оп.1, спр.53; 1888: ф.1011, оп.1, спр.54; 1889: ф.1011, 

оп.1, спр.55; 1890: ф.1011, оп.1, спр.56; 1891: ф.1011, оп.1, спр.57; 1892: ф.1011, оп.1, спр.58; 

1893: ф.1011, оп.1, спр.59; 1894: ф.1011, оп.1, спр.60; 1895: ф.1011, оп.1, спр.61; 1896: ф.1011, 

оп.1, спр.62; 1897: ф.1011, оп.1, спр.63; 1898: ф.1011, оп.1, спр.64; 1899: ф.1011, оп.1, спр.65; 

1900: ф.1011, оп.1, спр.66; 1901: ф.1011, оп.1, спр.67; 1902: ф.1011, оп.1, спр.68; 1903: ф.1011, 

оп.1, спр.69; 1904: ф.1011, оп.1, спр.70; 1905: ф.1011, оп.1, спр.71; 1906: ф.1011, оп.1, спр.72; 

1907: ф.1011, оп.1, спр.73; 1908: ф.1011, оп.1, спр.74; 1910: ф.1011, оп.1, спр.75; 1911: ф.1011, 

оп.1, спр.76; 1912: ф.1011, оп.1, спр.77; 1913: ф.1011, оп.1, спр.78; 1914: ф.1011, оп.1, спр.79; 

1915: ф.1011, оп.1, спр.80; 1917: ф.1011, оп.1, спр.81.  

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.1, спр.42; 1876: ф.1011, оп.1, спр.43; 1877: ф.1011, оп.1, спр.44; 1879: 

ф.1011, оп.1, спр.45; 1880: ф.1011, оп.1, спр.46; 1881: ф.1011, оп.1, спр.47; 1882: ф.1011, оп.1, 

спр.48; 1883: ф.1011, оп.1, спр.49; 1884: ф.1011, оп.1, спр.50; 1885: ф.1011, оп.1, спр.51; 1886: 

ф.1011, оп.1, спр.52; 1887: ф.1011, оп.1, спр.53; 1888: ф.1011, оп.1, спр.54; 1889: ф.1011, оп.1, 

спр.55; 1890: ф.1011, оп.1, спр.56; 1891: ф.1011, оп.1, спр.57; 1892: ф.1011, оп.1, спр.58; 1893: 

ф.1011, оп.1, спр.59; 1894: ф.1011, оп.1, спр.60; 1895: ф.1011, оп.1, спр.61; 1896: ф.1011, оп.1, 

спр.62; 1897: ф.1011, оп.1, спр.63; 1898: ф.1011, оп.1, спр.64; 1899: ф.1011, оп.1, спр.65; 1900: 

ф.1011, оп.1, спр.66; 1901: ф.1011, оп.1, спр.67; 1902: ф.1011, оп.1, спр.68; 1903: ф.1011, оп.1, 

спр.69; 1904: ф.1011, оп.1, спр.70; 1905: ф.1011, оп.1, спр.71; 1906: ф.1011, оп.1, спр.72; 1907: 

ф.1011, оп.1, спр.73; 1908: ф.1011, оп.1, спр.74; 1910: ф.1011, оп.1, спр.75; 1911: ф.1011, оп.1, 

спр.76; 1912: ф.1011, оп.1, спр.77; 1913: ф.1011, оп.1, спр.78; 1914: ф.1011, оп.1, спр.79; 1915: 

ф.1011, оп.1, спр.80; 1917: ф.1011, оп.1, спр.81. 



8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.1, спр.42; 1876: ф.1011, оп.1, спр.43; 1877: ф.1011, оп.1, спр.44; 

1879: ф.1011, оп.1, спр.45; 1880: ф.1011, оп.1, спр.46; 1881: ф.1011, оп.1, спр.47; 1882: ф.1011, 

оп.1, спр.48; 1883: ф.1011, оп.1, спр.49; 1884: ф.1011, оп.1, спр.50; 1885: ф.1011, оп.1, спр.51; 

1886: ф.1011, оп.1, спр.52; 1887: ф.1011, оп.1, спр.53; 1888: ф.1011, оп.1, спр.54; 1889: ф.1011, 

оп.1, спр.55; 1890: ф.1011, оп.1, спр.56; 1891: ф.1011, оп.1, спр.57; 1892: ф.1011, оп.1, спр.58; 

1893: ф.1011, оп.1, спр.59; 1894: ф.1011, оп.1, спр.60; 1895: ф.1011, оп.1, спр.61; 1896: ф.1011, 

оп.1, спр.62; 1897: ф.1011, оп.1, спр.63; 1898: ф.1011, оп.1, спр.64; 1899: ф.1011, оп.1, спр.65; 

1900: ф.1011, оп.1, спр.66; 1901: ф.1011, оп.1, спр.67; 1902: ф.1011, оп.1, спр.68; 1903: ф.1011, 

оп.1, спр.69; 1904: ф.1011, оп.1, спр.70; 1905: ф.1011, оп.1, спр.71; 1906: ф.1011, оп.1, спр.72; 

1907: ф.1011, оп.1, спр.73; 1908: ф.1011, оп.1, спр.74; 1910: ф.1011, оп.1, спр.75; 1911: ф.1011, 

оп.1, спр.76; 1912: ф.1011, оп.1, спр.77; 1913: ф.1011, оп.1, спр.78; 1914: ф.1011, оп.1, спр.79; 

1915: ф.1011, оп.1, спр.80; 1917: ф.1011, оп.1, спр.81.  

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Ільїнська церква, с. Митченки (Меченки) Пирятинського повіту 

4. с. Леляки (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1864-1871: ф.1011, оп.5, спр.135; 1872-1879: ф.1011, оп.5, спр.136; 1880-1888: 

ф.1011, оп.5, спр.137; 1888-1894: ф.1011, оп.5, спр.138; 1907-1913: ф.1011, оп.5, спр.139; 1911, 

1913-1915: ф.1011, оп.5, спр.140; 1917-1921: ф.1011, оп.5, спр.141. 

6. Шлюб: 1864-1870: ф.1011, оп.5, спр.135; 1872-1877: ф.1011, оп.5, спр.136; 1881-1888: ф.1011, 

оп.5, спр.137; 1888-1894: ф.1011, оп.5, спр.138; 1906-1912: ф.1011, оп.5, спр.139; 1911, 1913-

1915: ф.1011, оп.5, спр.140; 1917-1921: ф.1011, оп.5, спр.141. 

8. Смерть: 1864-1871: ф.1011, оп.5, спр.135; 1872-1879: ф.1011, оп.5, спр.136; 1880-1888: ф.1011, 

оп.5, спр.137; 1888-1894: ф.1011, оп.5, спр.138; 1907-1913: ф.1011, оп.5, спр.139; 1911, 1913-

1915: ф.1011, оп.5, спр.140; 1917-1921: ф.1011, оп.5, спр.141. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Митьки Золотоніського повіту 

4. Дер. Краснохижинці (на 1802 р.) 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.3, спр.61 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іоанно-Богословська церква, с. Михайлівка Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Василівка-Мезенцева, Яковлівка, Павлівка, Андріївка, Ново-Олександрівка, Миколаївка, 

Василівка-Куликівська, Мар’ївка 

5. Народження: 1868: ф.706, оп.5, спр. 13 

6. Шлюб: 1868: ф.706, оп.5, спр. 13 

7. Смерть: 1868: ф.706, оп.5, спр. 13 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Введенська церква (с. Перервинці Лубенського повіту), хут. Михайлівка Пирятинського 

повіту  

4. Не встановлено  

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3417; 1835: ф.801, оп.1, спр.3543; 1838: ф.801, оп.1, 

спр.3942; 1840: ф.801, оп.1, спр.4298; 1842: ф.801, оп.1, спр.4573; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3417; 1835: ф.801, оп.1, спр.3543; 1835: ф.801, оп.1, спр.3543; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3942; 1840: ф.801, оп.1, спр.4298; 1842: ф.801, оп.1, спр.4573; 



7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3417; 1835: ф.801, оп.1, спр.3543; 1835: ф.801, оп.1, спр.3543; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3942; 1840: ф.801, оп.1, спр.4298; 1842: ф.801, оп.1, спр.4573; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1782: ф.801, оп.1, спр.737; ?1821: ф.801, оп.1, 

спр.2391; 1822: ф.801, оп.1, спр.2457; 1825: ф.801, оп.1, спр.2669; 1826: ф.801, оп.1, спр.2740; 

1826: ф.801, оп.1, спр.2807; 1834: ф.801, оп.1, спр.3380; 1837: ф.801, оп.1, спр.3781; 1838: ф.801, 

оп.1, спр.3894; 1839: ф.801, оп.1, спр.4045; 1841: ф.801, оп.1, спр.4253; 1842: ф.801, оп.1, 

спр.4412; 1845: ф.801, оп.1, спр.4639. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Михалівка Золотоніського повіту 

4. Дер. Павлівщина (на 1802 р.) 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Мицалівка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.3, спр. 23; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.3, спр. 23; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.3, спр. 23; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1816: ф.706, оп.4, спр.104; 1842: ф.706, оп.3, спр.42; 

1859: ф.706, оп.4, спр.349 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Михайлівська церква, с. Млини Лохвицького повіту. 

4. х. Вередніковий (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.105; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.106; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.107; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.108; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.109. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.105; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.106; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.107; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.108; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.109. 

8. Смерть. 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.105; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.106; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.107; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.108; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.109. 

 

1. Харківська  губернія 

2. Харківська  єпархія 

3. Андріївська церква с. Млинки Охтирського повіту  

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1883: ф.1011, 

оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 

1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: 

ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, 

оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, 

спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 

1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1911: 

ф.1011, оп.14, спр.35-А; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 1915: ф.1011, 

оп.14, спр.39. 

6. Шлюб: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 1879: 

ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1883: ф.1011, оп.14, 

спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 1888: 



ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, 

оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, 

спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 

1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1904: 

ф.1011, оп.14, спр.29; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1911: ф.1011, оп.14, спр.35-А; 1913: ф.1011, 

оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 1915: ф.1011, оп.14, спр.39. 

8. Смерть: 1876: ф.1011, оп.14, спр.1; 1877: ф.1011, оп.14, спр.2; 1878: ф.1011, оп.14, спр.3; 

1879: ф.1011, оп.14, спр.4; 1880: ф.1011, оп.14, спр.5; 1881: ф.1011, оп.14, спр.6; 1883: ф.1011, 

оп.14, спр.8; 1884: ф.1011, оп.14, спр.9; 1885: ф.1011, оп.14, спр.10; 1886: ф.1011, оп.14, спр.11; 

1887: ф.1011, оп.14, спр.12; 1888: ф.1011, оп.14, спр.13; 1889: ф.1011, оп.14, спр.14; 1891: 

ф.1011, оп.14, спр.16; 1892: ф.1011, оп.14, спр.17; 1893: ф.1011, оп.14, спр.18; 1894: ф.1011, 

оп.14, спр.19; 1895: ф.1011, оп.14, спр.20; 1896: ф.1011, оп.14, спр.21; 1897: ф.1011, оп.14, 

спр.22; 1898: ф.1011, оп.14, спр.23; 1899: ф.1011, оп.14, спр.24; 1900: ф.1011, оп.14, спр.25; 

1901: ф.1011, оп.14, спр.26; 1904: ф.1011, оп.14, спр.29; 1909: ф.1011, оп.14, спр.33; 1911: 

ф.1011, оп.14, спр.35-А; 1913: ф.1011, оп.14, спр.37; 1914: ф.1011, оп.14, спр.38; 1915: ф.1011, 

оп.14, спр.39. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іоакимо-Анненська церква, с. Мойсенці Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1813: ф.706, оп.4, спр. 92; 1856: ф.706, оп.3, спр. 52 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.4, спр. 92 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.4, спр. 92 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.706, оп.4, спр.9; 1859: ф.706, оп.3, спр.59 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Петропавлівська церква, с. Мойсівка Пирятинського повіту 

4. хут. Петропавлівський, Шрамківка, дер. Погреби, Степанівка, Каївка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3419; 1835: ф.801, оп.1, спр.3542; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3664; 1837: ф.801, оп.1, спр.3815; 1840: ф.801, оп.1, спр.4299; 1842: ф.801, оп.1, спр.4574; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4575; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3419; 1835: ф.801, оп.1, спр.3542; 1836: ф.801, оп.1, спр.3664; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3815; 1840: ф.801, оп.1, спр.4299; 1842: ф.801, оп.1, спр.4574; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4575; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3419; 1835: ф.801, оп.1, спр.3542; 1836: ф.801, оп.1, спр.3664; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3815; 1840: ф.801, оп.1, спр.4299; 1842: ф.801, оп.1, спр.4574; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4575; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1796: ф.801, оп.2, спр.51; 1800: ф.801, оп.1, спр.1429; 

1810: ф.801, оп.1, спр.1997; 1815: ф.801, оп.1, спр.2113; 1819: ф.801, оп.2, спр.272; 1821: ф.801, 

оп.1, спр.2391; 1822: ф.801, оп.1, спр.2456; 1824: ф.801, оп.1, спр.2613; 1825: ф.801, оп.1, 

спр.2680; 1826: ф.801, оп.1, спр.2741; 1827: ф.801, оп.1, спр.2807, 2808, 2816; 1828: ф.801, оп.1, 

спр.2889; 1829: ф.801, оп.1, спр.2959; 1830: ф.801, оп.1, спр.3063; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 

1833: ф.801, оп.2, спр.391; 1834: ф.801, оп.1, спр.3381; 1837: ф.801, оп.1, спр.3782; 1838: ф.801, 

оп.1, спр.3895; 1839: ф.801, оп.1, спр.4047; 1840: ф.801, оп.1, спр.4143; 1841: ф.801, оп.2, 

спр.505; 1842: ф.801, оп.2, спр.589; 1843: ф.801, оп.1, спр.4500.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Мокиївка Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 



5. Народження: 1870-1888: ф.1011, оп.7, спр.89; 1889-1896: ф.1011, оп.7, спр.90; 1897-1900: 

ф.1011, оп.7, спр.91; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.92; 1914: ф.1011, оп.7, спр.93; 1916: ф.1011, 

оп.7, спр.94. 

6. Шлюб: 1870-1887: ф.1011, оп.7, спр.89; 1889-1896: ф.1011, оп.7, спр.90; 1897-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.91; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.92; 1914: ф.1011, оп.7, спр.93; 1916: ф.1011, оп.7, 

спр.94. 

8. Смерть: 1870-1889: ф.1011, оп.7, спр.89; 1889-1896: ф.1011, оп.7, спр.90; 1897-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.91; 1901-1906, 1908: ф.1011, оп.7, спр.92; 1914: ф.1011, оп.7, спр.93; 1916: ф.1011, оп.7, 

спр.94.   

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Богородицька ("Положения честныя ризы Пресвятыя Богородицы") церква, с. Мокіївка 

Пирятинського повіту 

4. хут. Махнівка, дер. Нова Гребля (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3418; 1835: ф.801, оп.1, спр.3544; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3665; 1837: ф.801, оп.1, спр.3943; 1840: ф.801, оп.1, спр.4300; 1842: ф.801, оп.1, спр.4435; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4576; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3418; 1835: ф.801, оп.1, спр.3544; 1836: ф.801, оп.1, спр.3665; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3943; 1840: ф.801, оп.1, спр.4300; 1842: ф.801, оп.1, спр.4435; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4576; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3418; 1835: ф.801, оп.1, спр.3544; 1836: ф.801, оп.1, спр.3665; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3943; 1840: ф.801, оп.1, спр.4300; 1842: ф.801, оп.1, спр.4435; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4576; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1764: ф.801, оп.1, спр.39; 1768: ф.801, оп.1, спр.221; 

1770: ф.801, оп.1, спр.255; 1772: ф.801, оп.1, спр.309; 1775: ф.801, оп.1, спр.430; 1778: ф.801, 

оп.1, спр.581; 1779: ф.801, оп.1, спр.635; 1781: ф.801, оп.1, спр.709,710; 1782: ф.801, оп.1, 

спр.738; 1784: ф.801, оп.1, спр.814; 1785: ф.801, оп.1, спр.856; 1787: ф.801, оп.1, спр.904; 1789: 

ф.801, оп.1, спр.996; 1793: ф.801, оп.1, спр.1136; 1796: ф.801, оп.2, спр.32; 1797: ф.801, оп.1, 

спр.1297; 1800: ф.801, оп.1, спр.1434; 1802: ф.801, оп.1, спр.1579; 1803: ф.801, оп.2, спр.73; 

1804: ф.801, оп.2, спр.95; 1805: ф.801, оп.1, спр.1742; 1808: ф.801, оп.1, спр.1883; 1810: ф.801, 

оп.1, спр.1998; 1811: ф.801, оп.1, спр.2004; 1812: ф.801, оп.1, спр.2023; 1813: ф.801, оп.1, 

спр.2034; 1814: ф.801, оп.1, спр.2072; 1815: ф.801, оп.2, спр.233; 1816: ф.801, оп.1, спр.2166; 

1818: ф.801, оп.1, спр.2248; 1819: ф.801, оп.2, спр.270; 1821: ф.801, оп.1, спр.2391; 1822: ф.801, 

оп.1, спр.2457; 1823: ф.801, оп.1, спр.2529; 1824: ф.801, оп.1, спр.2613; 1825: ф.801, оп.1, 

спр.2680; 1826: ф.801, оп.1, спр.2741; 1828: ф.801, оп.1, спр.2877; 1830: ф.801, оп.1, спр.3063; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3783,3784; 1839: ф.801, оп.1, спр.4046; 1840: ф.801, оп.1, спр.4144; 1841: 

ф.801, оп.2, спр.522; 1842: ф.801, оп.1, спр.4413.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Богородицька (Положения честныя ризы Пресвятыя Богородицы) церква, с. Мокіївка 

Пирятинського повіту 

4. Дер. Нова Гребля, х. Махнівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1818-1830: ф.1011, оп.1, спр.118; 1831-1839: ф.1011, оп.1, спр.119; 1840-1847: 

ф.1011, оп.1, спр.120; 1848-1856: ф.1011, оп.1, спр.121. 

6. Шлюб: 1818-1832: ф.1011, оп.1, спр.118; 1831-1839: ф.1011, оп.1, спр.119; 1840-1847: ф.1011, 

оп.1, спр.120; 1848-1856: ф.1011, оп.1, спр.121; 1857-1879: ф.1011, оп.1, спр.122. 

8. Смерть: 1818-1831: ф.1011, оп.1, спр.118; 1831-1839: ф.1011, оп.1, спр.119; 1840-1847: ф.1011, 

оп.1, спр.120; 1848-1856: ф.1011, оп.1, спр.121. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Монастирські Будища (с. Малі Будища) Гадяцького повіту. 



4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.609; 1877-1878: ф.1011, оп.6, спр.610; 1879: ф.1011, оп.6, 

спр.611; 1880: ф.1011, оп.6, спр.612; 1881: ф.1011, оп.6, спр.613; 1882: ф.1011, оп.6, спр.614; 

1883: ф.1011, оп.6, спр.615; 1884: ф.1011, оп.6, спр.616; 1885: ф.1011, оп.6, спр.617; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.618; 1887: ф.1011, оп.6, спр.619; 1888: ф.1011, оп.6, спр.620; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.621; 1890: ф.1011, оп.6, спр.622; 1891: ф.1011, оп.6, спр.623; 1893: ф.1011, оп.6, спр.624; 

1894: ф.1011, оп.6, спр.625; 1895: ф.1011, оп.6, спр.626; 1896: ф.1011, оп.6, спр.627; 1897: 

ф.1011, оп.6, спр.628; 1898: ф.1011, оп.6, спр.629; 1899: ф.1011, оп.6, спр.630; 1900-1908: 

ф.1011, оп.6, спр.631; 1909-1917: ф.1011, оп.6, спр.632. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.609; 1877-1878: ф.1011, оп.6, спр.610; 1879: ф.1011, оп.6, 

спр.611; 1880: ф.1011, оп.6, спр.612; 1881: ф.1011, оп.6, спр.613; 1882: ф.1011, оп.6, спр.614; 

1883: ф.1011, оп.6, спр.615; 1884: ф.1011, оп.6, спр.616; 1885: ф.1011, оп.6, спр.617; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.618; 1887: ф.1011, оп.6, спр.619; 1888: ф.1011, оп.6, спр.620; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.621; 1890: ф.1011, оп.6, спр.622; 1891: ф.1011, оп.6, спр.623; 1893: ф.1011, оп.6, спр.624; 

1894: ф.1011, оп.6, спр.625; 1895: ф.1011, оп.6, спр.626; 1896: ф.1011, оп.6, спр.627; 1897: 

ф.1011, оп.6, спр.628; 1898: ф.1011, оп.6, спр.629; 1899: ф.1011, оп.6, спр.630; 1900-1908: 

ф.1011, оп.6, спр.631; 1909-1917: ф.1011, оп.6, спр.632. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.609; 1877-1878: ф.1011, оп.6, спр.610; 1879: ф.1011, оп.6, 

спр.611; 1880: ф.1011, оп.6, спр.612; 1881: ф.1011, оп.6, спр.613; 1882: ф.1011, оп.6, спр.614; 

1883: ф.1011, оп.6, спр.615; 1884: ф.1011, оп.6, спр.616; 1885: ф.1011, оп.6, спр.617; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.618; 1887: ф.1011, оп.6, спр.619; 1888: ф.1011, оп.6, спр.620; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.621; 1890: ф.1011, оп.6, спр.622; 1891: ф.1011, оп.6, спр.623; 1893: ф.1011, оп.6, спр.624; 

1894: ф.1011, оп.6, спр.625; 1895: ф.1011, оп.6, спр.626; 1896: ф.1011, оп.6, спр.627; 1897: 

ф.1011, оп.6, спр.628; 1898: ф.1011, оп.6, спр.629; 1899: ф.1011, оп.6, спр.630; 1900-1908: 

ф.1011, оп.6, спр.631; 1909-1917: ф.1011, оп.6, спр.632. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Москаленки Золотоніського повіту 

4. Дер. Тополі, Софіївка (на 1802 р.) 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.98 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Мохнач Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: Не встановлено 

6. Шлюб: Не встановлено 

8. Смерть: Не встановлено 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1816: ф.706, оп.4, спр.106 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Вознесенська церква, с. Мусіївка Хорольського повіту. 

4. хх. Міщенківка, Мартиновщина, Корнієнковий  (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1867-1874: ф.1011, оп.11, спр.18; 1875-1878, 1883, 1885-1888: ф.1011, оп.11, 

спр.19; 1888-1892: ф.1011, оп.11, спр.20; 1890-1894, 1896-1899: ф.1011, оп.11, спр.21; 1899-1907: 

ф.1011, оп.11, спр.22; 1879, 1881-1882, 1884, 1886-1887: ф.1011, оп.11, спр.23; 1900-1908: 

ф.1011, оп.11, спр.24; 1907-1912: ф.1011, оп.11, спр.25; 1909-1916: ф.1011, оп.11, спр.26; 1889, 

1892-1893: ф.1011, оп.11, спр.38. 



6. Шлюб: 1867-1876: ф.1011, оп.11, спр.18; 1875-1878, 1883-1887: ф.1011, оп.11, спр.19; 1888-

1892: ф.1011, оп.11, спр.20; 1890-1894, 1896-1899: ф.1011, оп.11, спр.21; 1899-1907: ф.1011, 

оп.11, спр.22; 1879, 1881-1882, 1884, 1886-1887, 1903-1908: ф.1011, оп.11, спр.23; 1900-1908: 

ф.1011, оп.11, спр.24; 1907-1912: ф.1011, оп.11, спр.25; 1910-1916: ф.1011, оп.11, спр.26; 1914-

1920: ф.1011, оп.11, спр.27; 1889, 1892: ф.1011, оп.11, спр.38. 

8. Смерть: 1866-1872: ф.1011, оп.11, спр.18; 1875-1878, 1883-1887: ф.1011, оп.11, спр.19; 1888-

1892: ф.1011, оп.11, спр.20; 1890-1894, 1896-1899: ф.1011, оп.11, спр.21; 1899-1907: ф.1011, 

оп.11, спр.22; 1879, 1881-1882, 1884, 1886-1887: ф.1011, оп.11, спр.23; 1900-1908: ф.1011, оп.11, 

спр.24; 1908-1912: ф.1011, оп.11, спр.25; 1911-1916: ф.1011, оп.11, спр.26; 1889, 1892-1893: 

ф.1011, оп.11, спр.38.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Нагірне (Нагорная-Игрушка) Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Єлисаветівка, Кропивка, Тернівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Надеждине Костянтиноградського повіту 

4. Хут. Єлизаветин, Куца-Балка, Мокляків, Очереточний, дер. Горна, Юр’ївка, Петрівка, 

Богданівка, Осипівка, Ново-Іванівка, Ново-Дмитрівка, Андріївка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1863,1865: ф.706, оп.5, спр. 7; 1866,1868: ф.706, оп.5, спр. 10; 1867: ф.706, оп.5, 

спр. 12 

6. Шлюб: 1863,1865: ф.706, оп.5, спр. 7; 1866,1868: ф.706, оп.5, спр. 10; 1867: ф.706, оп.5, спр. 

12 

8. Смерть: 1863,1865: ф.706, оп.5, спр. 7; 1866,1868: ф.706, оп.5, спр. 10; 1867: ф.706, оп.5, спр. 
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1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Недра Переяславського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1803-1826: ф.706, оп.4, спр. 39; 1827-1837: ф.706, оп.4, спр. 171; 1838-1846: 

ф.706, оп.4, спр. 255; 1847-1856: ф.706, оп.4, спр. 303; 1857-1866: ф.706, оп.3, спр. 53 

 6. Шлюб: 1803-1826: ф.706, оп.4, спр. 39; 1827-1837: ф.706, оп.4, спр. 171; 1838-1846: ф.706, 

оп.4, спр. 255; 1847-1856: ф.706, оп.4, спр. 303; 1857-1866: ф.706, оп.3, спр. 53 

 8. Смерть: 1803-1826: ф.706, оп.4, спр. 39; 1827-1837: ф.706, оп.4, спр. 171; 1838-1846: ф.706, 

оп.4, спр. 255; 1847-1856: ф.706, оп.4, спр. 303; 1857-1866: ф.706, оп.3, спр. 53 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Нехайки Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3420; 1835: ф.801, оп.1, спр.3667; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3666; 1837: ф.801, оп.1, спр.3816; 1838: ф.801, оп.1, спр.3945; 1840: ф.801, оп.1, спр.4301; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4436; 1843: ф.801, оп.1, спр.4577; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3420; 1835: ф.801, оп.1, спр.3667; 1836: ф.801, оп.1, спр.3666; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3816; 1838: ф.801, оп.1, спр.3945; 1840: ф.801, оп.1, спр.4301; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4436; 1843: ф.801, оп.1, спр.4577; 



7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3420; 1835: ф.801, оп.1, спр.3667; 1836: ф.801, оп.1, спр.3666; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3816; 1838: ф.801, оп.1, спр.3945; 1840: ф.801, оп.1, спр.4301; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4436; 1843: ф.801, оп.1, спр.4577; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1804: ф.801, оп.2, спр.99; 1805: ф.801, оп.1, спр.1742; 

1807: ф.801, оп.1, спр.1849; 1808: ф.801, оп.1, спр.1883; 1809: ф.801, оп.1, спр.1942; 1810: ф.801, 

оп.1, спр.1998; 1811: ф.801, оп.1, спр.2004; 1812: ф.801, оп.1, спр.2021; 1813: ф.801, оп.1, 

спр.2036; 1814: ф.801, оп.1, спр.2073; 1815: ф.801, оп.1, спр.2113; 1816: ф.801, оп.1, спр.2167; 

1818: ф.801, оп.1, спр.2247; 1819: ф.801, оп.2, спр.289; 1821: ф.801, оп.1, спр.2391; 1823: ф.801, 

оп.1, спр.2530; 1824: ф.801, оп.1, спр.2614; 1825: ф.801, оп.1, спр.2681; 1826: ф.801, оп.1, 

спр.2733; 1827: ф.801, оп.1, спр.2809; 1828: ф.801, оп.1, спр.2889; 1829: ф.801, оп.1, спр.2960; 

1830: ф.801, оп.1, спр.3063; 1831: ф.801, оп.1, спр.3155; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1833: ф.801, 

оп.2, спр.380; 1834: ф.801, оп.1, спр.3382; 1837: ф.801, оп.1, спр.3785; 1838: ф.801, оп.1, 

спр.3896; 1839: ф.801, оп.1, спр.4048; 1840: ф.801, оп.1, спр.4145,4146; 1841: ф.801, оп.1, 

спр.4254; 1842: ф.801, оп.1, спр.4414; 1843: ф.801, оп.1, спр.4501; 1845: ф.801, оп.1, спр.4640.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква, с. Нехристівка Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

5. Народження: 1881-1884: ф.1011, оп.7, спр.77; 1886-1891: ф.1011, оп.7, спр.95; 1894-1895, 

1897-1900: ф.1011, оп.7, спр.96; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.97; 1905-1910: ф.1011, оп.7, спр.98; 

1910, 1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.99. 

6. Шлюб: 1881-1884: ф.1011, оп.7, спр.77; 1886-1891: ф.1011, оп.7, спр.95; 1894-1895, 1897-1900: 

ф.1011, оп.7, спр.96; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.97; 1905-1909: ф.1011, оп.7, спр.98; 1910, 

1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.99. 

8. Смерть: 1881-1884: ф.1011, оп.7, спр.77; 1886-1891: ф.1011, оп.7, спр.95; 1894-1895, 1897-

1900: ф.1011, оп.7, спр.96; 1901-1907: ф.1011, оп.7, спр.97; 1905-1910: ф.1011, оп.7, спр.98; 1910, 

1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.99.  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр.70; 1767: ф.801, оп.1, спр.156; 

1768: ф.801, оп.1, спр.222; 1775: ф.801, оп.1, спр.431; 1781: ф.801, оп.1, спр.709; 1770: ф.801, 

оп.1, спр.255; 1772: ф.801, оп.1, спр.309; 1779: ф.801, оп.1, спр.635; 1783: ф.801, оп.1, спр. 779; 

1784: ф.801, оп.1, спр.814; 1785: ф.801, оп.1, спр. 857; 1787: ф.801, оп.1, спр. 906; 1793: ф.801, 

оп.1, спр. 1136; 1797: ф.801, оп.1, спр. 1297; 1800: ф.801, оп.1, спр.1434; 1802: ф.801, оп.1, спр. 

1579; 1803: ф.801, оп.2, спр. 91; 1818: ф.801, оп.1, спр. 2247; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Нечипорівка Пирятинського повіту 

4. хут. Трубенцина (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3421; 1835: ф.801, оп.1, спр.3545; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3668; 1837: ф.801, оп.1, спр.3817; 1838: ф.801, оп.1, спр.3944; 1840: ф.801, оп.1, спр.4302; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4578; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3421; 1835: ф.801, оп.1, спр.3545; 1836: ф.801, оп.1, спр.3668; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3817; 1838: ф.801, оп.1, спр.3944; 1840: ф.801, оп.1, спр.4302; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4578; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3421; 1835: ф.801, оп.1, спр.3545; 1836: ф.801, оп.1, спр.3668; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3817; 1838: ф.801, оп.1, спр.3944; 1840: ф.801, оп.1, спр.4302; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4578; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.801, оп.1, спр.1372; 1800: ф.801, оп.1, 

спр.1440; 1801: ф.801, оп.1, спр.1519; 1802: ф.801, оп.1, спр.1580; 1803: ф.801, оп.2, спр.85; 

1805: ф.801, оп.1, спр.1742; 1806: ф.801, оп.1, спр.1793; 1808: ф.801, оп.1, спр.1884; 1810: ф.801, 

оп.1, спр.1999; 1812: ф.801, оп.1, спр.2021; 1813: ф.801, оп.1, спр.2036; 1814: ф.801, оп.1, 

спр.2073; 1815: ф.801, оп.1, спр.2113; 1816: ф.801, оп.1, спр.2167; 1819: ф.801, оп.2, спр.274; 

1822: ф.801, оп.1, спр.2457; 1823: ф.801, оп.1, спр.2530; 1824: ф.801, оп.1, спр.2614; 1825: ф.801, 



оп.1, спр.2681; 1826: ф.801, оп.1, спр.2740; 1827: ф.801, оп.1, спр.2809; 1828: ф.801, оп.1, 

спр.2890; 1829: ф.801, оп.1, спр.2956; 1830: ф.801, оп.1, спр.3064; 1831: ф.801, оп.1, спр.3151; 

1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.389; 1834: ф.801, оп.1, спр.3359; 1837: ф.801, 

оп.1, спр.3786; 1838: ф.801, оп.1, спр.3897; 1839: ф.801, оп.1, спр.4049; 1840: ф.801, оп.1, 

спр.4147; 1841: ф.801, оп.2, спр.498; 1842: ф.801, оп.2, спр.588; 1843: ф.801, оп.1, спр.4502.  

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Овсюки Лубенського повіту 

4. Сільце Покровське, дер. Григорівка, Нова Журавка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1835: ф.801, оп.1, спр.3669; 1836: ф.801, оп.1, спр.3674; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3947; 1840: ф.801, оп.1, спр.4303; 1842: ф.801, оп.1, спр.4427; 

6. Шлюб: 1835: ф.801, оп.1, спр.3669; 1836: ф.801, оп.1, спр.3674; 1837: ф.801, оп.1, спр.3947; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4303; 1842: ф.801, оп.1, спр.4427; 

7. Смерть: 1835: ф.801, оп.1, спр.3669; 1836: ф.801, оп.1, спр.3674; 1837: ф.801, оп.1, спр.3947; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4303; 1842: ф.801, оп.1, спр.4427; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр.73; 1766: ф.801, оп.1, спр.100; 

1772: ф.801, оп.1, спр.309; 1777: ф.801, оп.1, спр.544; 1778: ф.801, оп.1, спр.660; 1781: ф.801, 

оп.1, спр.714; 1793: ф.801, оп.1, спр.1136; 1796: ф.801, оп.2, спр.30; 1797: ф.801, оп.1, спр.1298; 

1801: ф.801, оп.1, спр.1519; 1802: ф.801, оп.1, спр.1581; 1815: ф.801, оп.1, спр.2114; 1821: ф.801, 

оп.1, спр.2380; 1824: ф.801, оп.1, спр.2614; 1827: ф.801, оп.1, спр.2810; 1828: ф.801, оп.1, 

спр.2891; 1831: ф.801, оп.1, спр.3151; 1834: ф.801, оп.1, спр.3383; 1838: ф.801, оп.1, спр.3898; 

1839: ф.801, оп.1, спр.4050; 1840: ф.801, оп.1, спр.4148; 1841: ф.801, оп.1, спр.4255; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4503.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Михайлівська  церква, с. Окіп Лохвицького повіту. 

4. х. Селюків (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1869-1884: ф.1011, оп.8, спр.94; 1879-1885: ф.1011, оп.8, спр.95; 1885-1891: 

ф.1011, оп.8, спр.96; 1886-1892: ф.1011, оп.8, спр.97; 1892-1897: ф.1011, оп.8, спр.98; 1898-1902: 

ф.1011, оп.8, спр.99; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.100; 1901-1907: ф.1011, оп.8, спр.101; 1903-

1905: ф.1011, оп.8, спр.102; 1912: ф.1011, оп.8, спр.103; 1907-1909: ф.1011, оп.8, спр.104; 1910-

1917: ф.1011, оп.8, спр.105; 1917-1918: ф.1011, оп.8, спр.106;  

6. Шлюб: 1869-1884: ф.1011, оп.8, спр.94; 1879-1885: ф.1011, оп.8, спр.95; 1885-1891: ф.1011, 

оп.8, спр.96; 1886-1892: ф.1011, оп.8, спр.97; 1892-1897: ф.1011, оп.8, спр.98; 1898-1902: ф.1011, 

оп.8, спр.99; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.100; 1901-1907: ф.1011, оп.8, спр.101; 1903-1905: 

ф.1011, оп.8, спр.102; 1912: ф.1011, оп.8, спр.103; 1907-1909: ф.1011, оп.8, спр.104; 1910-1917: 

ф.1011, оп.8, спр.105; 1917-1918: ф.1011, оп.8, спр.106;  

8.Смерть: 1869-1884: ф.1011, оп.8, спр.94; 1879-1885: ф.1011, оп.8, спр.95; 1885-1891: ф.1011, 

оп.8, спр.96; 1886-1892: ф.1011, оп.8, спр.97; 1892-1897: ф.1011, оп.8, спр.98; 1898-1902: ф.1011, 

оп.8, спр.99; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.100; 1901-1907: ф.1011, оп.8, спр.101; 1903-1905: 

ф.1011, оп.8, спр.102; 1912: ф.1011, оп.8, спр.103; 1907-1909: ф.1011, оп.8, спр.104; 1910-1917: 

ф.1011, оп.8, спр.105; 1917-1918: ф.1011, оп.8, спр.106;  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Олександрівка Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Драгоманівка, Софіївка, Забаринська, Лукашівка, Ново-Григорівка, Варварівка, Ново-

Олександрівка, Михайлівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 

1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 



8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

  

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Олексіївка Пирятинського повіту 

4. Дер. Наталівка, Сурмачівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3395; 1835: ф.801, оп.1, спр.3512; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3632; 1838: ф.801, оп.1, спр.3916; 1840: ф.801, оп.1, спр.4166; 1842: ф.801, оп.1, спр.4519; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4630; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3395; 1835: ф.801, оп.1, спр.3512; 1836: ф.801, оп.1, спр.3632; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3916; 1840: ф.801, оп.1, спр.4166; 1842: ф.801, оп.1, спр.4519; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4630; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3395; 1835: ф.801, оп.1, спр.3512; 1836: ф.801, оп.1, спр.3632; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3916; 1840: ф.801, оп.1, спр.4166; 1842: ф.801, оп.1, спр.4519; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4630; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1797: ф.801, оп.1, спр.1290; 1802: ф.801, оп.1, 

спр.1566; 1805: ф.801, оп.1, спр.1735; 1810: ф.801, оп.1, спр.1991; 1811: ф.801, оп.1, спр.2005; 

1812: ф.801, оп.1, спр.2017; 1813: ф.801, оп.1, спр.2029; 1814: ф.801, оп.1, спр.2067; 1815: ф.801, 

оп.1, спр.2108; 1816: ф.801, оп.1, спр.2156; 1817: ф.801, оп.1, спр.2194; 1818: ф.801, оп.1, 

спр.2238; 1819: ф.801, оп.2, спр.275; 1821: ф.801, оп.1, спр.2381; 1822: ф.801, оп.1, спр.2446; 

1823: ф.801, оп.1, спр.2507; 1824: ф.801, оп.1, спр.2600; 1825: ф.801, оп.1, спр.2670; 1826: ф.801, 

оп.1, спр.2726; 1827: ф.801, оп.1, спр.2798; 1828: ф.801, оп.1, спр.2878; 1829: ф.801, оп.1, 

спр.2957; 1830: ф.801, оп.1, спр.3053; 1831: ф.801, оп.1, спр.3146; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 

1833: ф.801, оп.2, спр.403; 1834: ф.801, оп.1, спр.3360; 1837: ф.801, оп.1, спр.3748; 1838: ф.801, 

оп.1, спр.3860; 1839: ф.801, оп.1, спр.4013; 1840: ф.801, оп.1, спр.4112; 1841: ф.801, оп.1, 

спр.4240; 1842: ф.801, оп.2, спр.598; 1843: ф.801, оп.1, спр.4467. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Олексіївка Пирятинського повіту  

4. сс. Сурмачівка, Наталівка (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.12, спр.99; 1876: ф.1011, оп.12, спр.100; 1877: ф.1011, оп.12, 

спр.101; 1878: ф.1011, оп.12, спр.102; 1880: ф.1011, оп.12, спр.103; 1882: ф.1011, оп.12, спр.104; 

1883: ф.1011, оп.12, спр.105; 1884: ф.1011, оп.12, спр.106; 1886: ф.1011, оп.12, спр.107; 1887: 

ф.1011, оп.12, спр.108; 1888: ф.1011, оп.12, спр.109; 1889: ф.1011, оп.12, спр.110; 1890: ф.1011, 

оп.12, спр.111; 1891: ф.1011, оп.12, спр.112; 1892: ф.1011, оп.12, спр.113; 1893: ф.1011, оп.12, 

спр.114; 1894: ф.1011, оп.12, спр.115; 1895: ф.1011, оп.12, спр.116; 1897: ф.1011, оп.12, спр.117; 

1898: ф.1011, оп.12, спр.118; 1899: ф.1011, оп.12, спр.119; 1900: ф.1011, оп.12, спр.120; 1901: 

ф.1011, оп.12, спр.121; 1902: ф.1011, оп.12, спр.122; 1903: ф.1011, оп.12, спр.123; 1904: ф.1011, 

оп.12, спр.124; 1905: ф.1011, оп.12, спр.125; 1906: ф.1011, оп.12, спр.126; 1907: ф.1011, оп.12, 

спр.127; 1909: ф.1011, оп.12, спр.128; 1910: ф.1011, оп.12, спр.129; 1911: ф.1011, оп.12, спр.130; 

1913: ф.1011, оп.12, спр.131; 1915: ф.1011, оп.12, спр.132; 1916: ф.1011, оп.12, спр.133. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.12, спр.99; 1876: ф.1011, оп.12, спр.100; 1877: ф.1011, оп.12, спр.101; 

1878: ф.1011, оп.12, спр.102; 1880: ф.1011, оп.12, спр.103; 1882: ф.1011, оп.12, спр.104; 1883: 

ф.1011, оп.12, спр.105; 1884: ф.1011, оп.12, спр.106; 1886: ф.1011, оп.12, спр.107; 1887: ф.1011, 

оп.12, спр.108; 1888: ф.1011, оп.12, спр.109; 1889: ф.1011, оп.12, спр.110; 1890: ф.1011, оп.12, 

спр.111; 1891: ф.1011, оп.12, спр.112; 1892: ф.1011, оп.12, спр.113; 1893: ф.1011, оп.12, спр.114; 

1894: ф.1011, оп.12, спр.115; 1895: ф.1011, оп.12, спр.116; 1897: ф.1011, оп.12, спр.117; 1898: 

ф.1011, оп.12, спр.118; 1899: ф.1011, оп.12, спр.119; 1900: ф.1011, оп.12, спр.120; 1901: ф.1011, 

оп.12, спр.121; 1902: ф.1011, оп.12, спр.122; 1903: ф.1011, оп.12, спр.123; 1904: ф.1011, оп.12, 

спр.124; 1905: ф.1011, оп.12, спр.125; 1906: ф.1011, оп.12, спр.126; 1907: ф.1011, оп.12, спр.127; 

1909: ф.1011, оп.12, спр.128; 1910: ф.1011, оп.12, спр.129; 1911: ф.1011, оп.12, спр.130; 1913: 

ф.1011, оп.12, спр.131; 1915: ф.1011, оп.12, спр.132; 1916: ф.1011, оп.12, спр.133. 



8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.12, спр.99; 1876: ф.1011, оп.12, спр.100; 1877: ф.1011, оп.12, спр.101; 

1878: ф.1011, оп.12, спр.102; 1880: ф.1011, оп.12, спр.103; 1882: ф.1011, оп.12, спр.104; 1883: 

ф.1011, оп.12, спр.105; 1884: ф.1011, оп.12, спр.106; 1886: ф.1011, оп.12, спр.107; 1887: ф.1011, 

оп.12, спр.108; 1888: ф.1011, оп.12, спр.109; 1889: ф.1011, оп.12, спр.110; 1890: ф.1011, оп.12, 

спр.111; 1891: ф.1011, оп.12, спр.112; 1892: ф.1011, оп.12, спр.113; 1893: ф.1011, оп.12, спр.114; 

1894: ф.1011, оп.12, спр.115; 1895: ф.1011, оп.12, спр.116; 1897: ф.1011, оп.12, спр.117; 1898: 

ф.1011, оп.12, спр.118; 1899: ф.1011, оп.12, спр.119; 1900: ф.1011, оп.12, спр.120; 1901: ф.1011, 

оп.12, спр.121; 1902: ф.1011, оп.12, спр.122; 1903: ф.1011, оп.12, спр.123; 1904: ф.1011, оп.12, 

спр.124; 1905: ф.1011, оп.12, спр.125; 1906: ф.1011, оп.12, спр.126; 1907: ф.1011, оп.12, спр.127; 

1909: ф.1011, оп.12, спр.128; 1910: ф.1011, оп.12, спр.129; 1911: ф.1011, оп.12, спр.130; 1913: 

ф.1011, оп.12, спр.131; 1915: ф.1011, оп.12, спр.132; 1916: ф.1011, оп.12, спр.133. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іллінська церква, с. Ольхи Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1823: ф.706, оп.4, спр.138; 1843: ф.706, оп.3, спр.50; 

1859: ф.706, оп.3, спр.56 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Ольховатка Костянтиноградського повіту 

4. Хут. Вовча Балка, дер. Нагірна, Грякове, Старо-Грякове, Ново-Грякове, Георгіївка, 

Данзасівка (станом на 1802 р.) 

5. Народження: 1829: ф.706, оп.4, спр. 193 

6. Шлюб: 1829: ф.706, оп.4, спр. 193 

8. Смерть: 1829: ф.706, оп.4, спр. 193 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1839: ф.706, оп.3, спр.40 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Воскресенська церква, с. Онішки Лубенського повіту. 

4. х. Білановий (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1888-1889, 1895-1904: ф.1011, оп.13, спр.19; 1913: ф.1011, оп.13, спр.20; 1914-

1915: ф.1011, оп.13, спр.21; 1916-1918: ф.1011, оп.13, спр.22. 

6. Шлюб: 1913: ф.1011, оп.13, спр.20; 1914-1915: ф.1011, оп.13, спр.21; 1917-1918: ф.1011, 

оп.13, спр.22. 

8. Смерть: 1913: ф.1011, оп.13, спр.20; 1914-1915: ф.1011, оп.13, спр.21; 1916-1918: ф.1011, 

оп.13, спр.22. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Благовіщенська церква, с. Опришки Кременчуцького повіту 

4. хх. Битакове Озеро, Пінчуковий, Віднога ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1843-1846, 1848, 1849, 1880: ф.1011, оп.3, спр.77; 1857-1873: ф.1011, оп.3, 

спр.78; 1874-1879: ф.1011, оп.3, спр.79; 1880-1883: ф.1011, оп.3, спр.80; 1881, 1882, 1884-1886, 

1888, 1889, 1898: ф.1011, оп.3, спр.81; 1883-1887: ф.1011, оп.3, спр.82; 1887-1893: ф.1011, оп.3, 

спр.83; 1890, 1892, 1894, 1895-1897, 1899: ф.1011, оп.3, спр.84; 1891-1901: ф.1011, оп.3, спр.85; 

1898-1911: ф.1011, оп.3, спр.86; 1900-1904: ф.1011, оп.3, спр.87; 1901-1903, 1905-1912, 1918-

1920: ф.1011, оп.3, спр.88; 1903-1905: ф.1011, оп.3, спр.89; 1909-1913: ф.1011, оп.3, спр.90; 

1913-1919: ф.1011, оп.3, спр.92; 1918-1919: ф.1011, оп.3, спр.93.  



6. Шлюб: 1843-1846, 1848, 1849, 1880: ф.1011, оп.3, спр.77; 1857-1873: ф.1011, оп.3, спр.78; 

1874-1879: ф.1011, оп.3, спр.79; 1880-1883: ф.1011, оп.3, спр.80; 1881, 1882, 1884-1886, 1888, 

1889, 1898: ф.1011, оп.3, спр.81; 1883-1887: ф.1011, оп.3, спр.82; 1887-1893: ф.1011, оп.3, спр.83; 

1890, 1892, 1894, 1895-1897, 1899: ф.1011, оп.3, спр.84; 1891-1901: ф.1011, оп.3, спр.85; 1898-

1911: ф.1011, оп.3, спр.86; 1900-1904: ф.1011, оп.3, спр.87; 1901-1903, 1905-1912, 1918-1920: 

ф.1011, оп.3, спр.88; 1903-1905: ф.1011, оп.3, спр.89;  1909-1913: ф.1011, оп.3, спр.90; 1913-

1919: ф.1011, оп.3, спр.92; 1918-1919: ф.1011, оп.3, спр.93.  

8. Смерть: 1843-1846, 1848, 1849, 1880: ф.1011, оп.3, спр.77; 1857-1873: ф.1011, оп.3, спр.78; 

1874-1879: ф.1011, оп.3, спр.79; 1880-1883: ф.1011, оп.3, спр.80; 1881, 1882, 1884-1886, 1888, 

1889, 1898: ф.1011, оп.3, спр.81; 1883-1887: ф.1011, оп.3, спр.82; 1887-1893: ф.1011, оп.3, спр.83; 

1890, 1892, 1894, 1895-1897, 1899: ф.1011, оп.3, спр.84; 1891-1901: ф.1011, оп.3, спр.85; 1898-

1911: ф.1011, оп.3, спр.86; 1900-1904: ф.1011, оп.3, спр.87; 1901-1903, 1905-1912, 1918-1920: 

ф.1011, оп.3, спр.88; 1903-1905: ф.1011, оп.3, спр.89;  1909-1913: ф.1011, оп.3, спр.90; 1913-

1919: ф.1011, оп.3, спр.92; 1918-1919: ф.1011, оп.3, спр.93.  

9. Шлюбні опити: 1913-1919: ф.1011, оп.3, спр.91. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква (с. Оржиця Прилуцького повіту), с. Лизогубова Слобода 

Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1842: ф.801, оп.1, спр.4548; 

6. Шлюб: 1842: ф.801, оп.1, спр.4548; 

7. Смерть: 1842: ф.801, оп.1, спр.4548; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1810: ф.801, оп.1, спр.1996; 1811: ф.801, оп.1, 

спр.2009; 1812: ф.801, оп.1, спр.2020; 1813: ф.801, оп.1, спр.2035; 1816: ф.801, оп.1, спр.2167; 

1822: ф.801, оп.1, спр.2454; 1826: ф.801, оп.1, спр.2724; 1827: ф.801, оп.1, спр.2805; 1829: ф.801, 

оп.1, спр.2957; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1834: ф.801, оп.1, спр.3377. 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Орчикова Чернетчина Костянтиноградського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Панське Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): бл.1824: ф.706, оп.4, спр.435; 1843: ф.706, оп.4, 

спр.286; 1859: ф.706, оп.3, спр.59  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Богородицька (Богородице-Казанська) церква, с. Парасковія Костянтиноградського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1801-1825, 1827-1830: ф.706, оп.5, спр. 1 

6. Шлюб: 1801-1825, 1827-1830: ф.706, оп.5, спр. 1 

8. Смерть: 1801-1825, 1827-1830: ф.706, оп.5, спр. 1 



 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іллінська церква, с. Паришків Переяславського повіту 

4. Дер. Бакумівка (станом на 1802 р.) 

5. Народження: 1843-1855: ф.706, оп.4, спр. 291 

6. Шлюб: 1843-1855: ф.706, оп.4, спр. 291 

8. Смерть: 1843-1855: ф.706, оп.4, спр. 291 

9. Шлюбні опити: 1803-1837: ф.706, оп.4, спр. 44; 1837-1857: ф.706, оп.4, спр. 249 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Введенська церква (с. Перервинці Лубенського повіту), хут. Михайлівка Пирятинського 

повіту  

4. Не встановлено  

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3417; 1835: ф.801, оп.1, спр.3543; 1838: ф.801, оп.1, 

спр.3942; 1840: ф.801, оп.1, спр.4298; 1842: ф.801, оп.1, спр.4573; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3417; 1835: ф.801, оп.1, спр.3543; 1835: ф.801, оп.1, спр.3543; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3942; 1840: ф.801, оп.1, спр.4298; 1842: ф.801, оп.1, спр.4573; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3417; 1835: ф.801, оп.1, спр.3543; 1835: ф.801, оп.1, спр.3543; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3942; 1840: ф.801, оп.1, спр.4298; 1842: ф.801, оп.1, спр.4573; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1782: ф.801, оп.1, спр.737; ?1821: ф.801, оп.1, 

спр.2391; 1822: ф.801, оп.1, спр.2457; 1825: ф.801, оп.1, спр.2669; 1826: ф.801, оп.1, спр.2740; 

1826: ф.801, оп.1, спр.2807; 1834: ф.801, оп.1, спр.3380; 1837: ф.801, оп.1, спр.3781; 1838: ф.801, 

оп.1, спр.3894; 1839: ф.801, оп.1, спр.4045; 1841: ф.801, оп.1, спр.4253; 1842: ф.801, оп.1, 

спр.4412; 1845: ф.801, оп.1, спр.4639. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Введенська церква с. Перервинці Лубенського повіту  

4. Не встановлено  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1764: ф.801, оп.1, спр.38; 1765: ф.801, оп.1, спр.71; 

1775: ф.801, оп.1, спр.432; 1779: ф.801, оп.1, спр.636; 1781: ф.801, оп.1, спр.712; 1782: ф.801, 

оп.1, спр.741; 1793: ф.801, оп.1, спр.1137; 1797: ф.801, оп.1, спр.1298; 1802: ф.801, оп.1, 

спр.1582; 1816: ф.801, оп.1, спр.2157; 1821: ф.801, оп.1, спр.2380; 1833: ф.801, оп.2, спр.402; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, м. Переяслав Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: інформація відсутня 

6. Шлюб: інформація відсутня  

8. Смерть: інформація відсутня  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1834: ф.706, оп.4, спр.226; 1840: ф.706, оп.4, спр.269 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, с. Петрівка (с. Петрівка Роменська ) Гадяцького повіту.  

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1878, 1880-1886, 1897: ф.1011,оп.6, спр.633; 1887-1895: ф.1011, оп.6, спр.634; 

1896, 1898-1905: ф.1011, оп.6, спр.635; 1906-1911: ф.1011, оп.6, спр.636; 

1912,1913,1915,1917,1918: ф.1011, оп.6, спр.637. 



6. Шлюб: 1878, 1880-1886, 1897: ф.1011,оп.6, спр.633; 1887-1895: ф.1011, оп.6, спр.634; 1896, 

1898-1905: ф.1011, оп.6, спр.635; 1906-1911: ф.1011, оп.6, спр.636; 1912,1913,1915,1917,1918: 

ф.1011, оп.6, спр.637. 

8. Смерть: 1878, 1880-1886, 1897: ф.1011,оп.6, спр.633; 1887-1895: ф.1011, оп.6, спр.634; 1896, 

1898-1905: ф.1011, оп.6, спр.635; 1906-1911: ф.1011, оп.6, спр.636; 1912,1913,1915,1917,1918: 

ф.1011, оп.6, спр.637. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква, с. Пинчуки (Пинчукові Хутори) Кременчуцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження : 1900-1902,1904-1914,1919-1920: ф.1011, оп.10, спр.9; 1910-1912, 1918-1920: 

ф.1011, оп.10, спр.11; 1917-1919: ф.1011, оп.10, спр.10. 

6. Шлюб: 1900-1902,1904-1914,1919-1920: ф.1011, оп.10, спр.9; 1910-1912, 1918-1920: ф.1011, 

оп.10, спр.11; 1917-1919: ф.1011, оп.10, спр.10. 

 8. Смерть: 1900-1902,1904-1914,1919-1920: ф.1011, оп.10, спр.9; 1910-1912, 1918-1920: ф.1011, 

оп.10, спр.11; 1917-1919: ф.1011, оп.10, спр.10. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Георгіївська церква, с. Пироги Кременчуцького повіту 

4. хх. Дігтяревий, Бакланів та ін. ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1874-1861: ф.1011, оп.3, спр.110; 1849-1865: ф.1011, оп.3, спр.111; 1866-1886: 

ф.1011, оп.3, спр.112; 1876-1890: ф.1011, оп.3, спр.113; 1881-1886, 1888, 1889: ф.1011, оп.3, 

спр.114; 1891-1897: ф.1011, оп.3, спр.116; 1900-1903, 1913-1915, 1917: ф.1011, оп.3, спр.117; 

1902-1904: ф.1011, оп.3, спр.118. 

6. Шлюб: 1849-1865: ф.1011, оп.3, спр.111; 1866-1886: ф.1011, оп.3, спр.112; 1881-1886, 1888, 

1889: ф.1011, оп.3, спр.114; 1887-1902: ф.1011, оп.3, спр.115; 1891-1897: ф.1011, оп.3, спр.116; 

1900-1903, 1913-1915, 1917: ф.1011, оп.3, спр.117; 1902-1904: ф.1011, оп.3, спр.118. 

8. Смерть: 1874-1861: ф.1011, оп.3, спр.110; 1849-1865: ф.1011, оп.3, спр.111; 1866-1886: ф.1011, 

оп.3, спр.112; 1881-1886, 1888, 1889: ф.1011, оп.3, спр.114; 1887-1902: ф.1011, оп.3, спр.115; 

1891-1897: ф.1011, оп.3, спр.116; 1900-1903, 1913-1915, 1917: ф.1011, оп.3, спр.117; 1902-1904: 

ф.1011, оп.3, спр.118. 

9. Шлюбні опити: 1918-1920: ф.1011, оп.3, спр.119. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, м. Пирятин Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження:  

6. Шлюб:  

8. Смерть:  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1768: ф.801, оп.1, спр.193; 1779: ф.801, оп.1, спр.625; 

1782: ф.801, оп.1, спр.734; 1784: ф.801, оп.1, спр.807; 1789: ф.801, оп.1, спр.986; 1808: ф.801, 

оп.1, спр.1876; 1822: ф.801, оп.1, спр.2445; 1823: ф.801, оп.1, спр.2506; 1824: ф.801, оп.1, 

спр.2599; 1825: ф.801, оп.1, спр.2669; 1826: ф.801, оп.1, спр.2724; 1828: ф.801, оп.1, спр.2877; 

1829: ф.801, оп.1, спр.2955; 1830: ф.801, оп.1, спр.3052; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Петропавлівська церква, м. Пирятин Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження:  

6. Шлюб:  



8. Смерть:  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1775: ф.801, оп.1, спр.399 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, м. Пирятин Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження:  

6. Шлюб:  

8. Смерть:  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1775: ф.801, оп.1, спр.400; 1779: ф.801, оп.1, спр.625; 

1782: ф.801, оп.1, спр.734; 1783: ф.801, оп.1, спр.786; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Різдва Богородиці соборна церква, м. Пирятин Пирятинського повіту 

4. хут. Олександрівка, Рівний, Гудимівка, Могилівщина, Михайлівка, Худоліївка, Зайківщина, 

дер. Майорщина (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3394; 1835: ф.801, оп.1, спр.3511; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3747 а; 1838: ф.801, оп.1, спр.3914; 1840: ф.801, оп.1, спр.4165; 1843: ф.801, оп.1, спр.4518; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3394; 1835: ф.801, оп.1, спр.3511; 1837: ф.801, оп.1, спр.3747 а; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3914; 1840: ф.801, оп.1, спр.4165; 1843: ф.801, оп.1, спр.4518; 

8. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3394; 1835: ф.801, оп.1, спр.3511; 1837: ф.801, оп.1, спр.3747 а; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3914; 1840: ф.801, оп.1, спр.4165; 1843: ф.801, оп.1, спр.4518; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1808: ф.801, оп.1, спр.1876; 1812: ф.801, оп.1, 

спр.2021; 1826: ф.801, оп.1, спр.2724; 1828: ф.801, оп.1, спр.2876; 1829: ф.801, оп.1, спр.2965; 

1831: ф.801, оп.1, спр.3162; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.384; 1834: ф.801, 

оп.1, спр.3359; 1837: ф.801, оп.1, спр.3768; 1838: ф.801, оп.1, спр.3859; 1839: ф.801, оп.1, 

спр.4012; 1840: ф.801, оп.1, спр.4110; 1841: ф.801, оп.2, спр.504; 1842: ф.801, оп.1, спр.4389; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4464; 1845: ф.801, оп.1, спр.4637; 1851: ф.801, оп.2, спр.603;  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, м. Пирятин Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження:  

6. Шлюб:  

8. Смерть:  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.4; 1781: ф.801, оп.1, спр.703; 

1783: ф.801, оп.1, спр.786; 1784: ф.801, оп.1, спр.807;  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, м. Пирятин Пирятинського повіту 

4. Хут. Верхоярівка, Дорошенковий, Олексіївка, Мартиненковий (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1836: ф.801, оп.1, спр.3631; 1837: ф.801, оп.1, спр.3799; 

6. Шлюб: 1836: ф.801, оп.1, спр.3631; 1837: ф.801, оп.1, спр.3799; 

8. Смерть: 1836: ф.801, оп.1, спр.3631; 1837: ф.801, оп.1, спр.3799; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.3; 1767: ф.801, оп.1, спр.137; 

1768: ф.801, оп.1, спр.192; 1784: ф.801, оп.1, спр.807; 1801: ф.801, оп.1, спр.1514; 1802: ф.801, 

оп.1, спр.1566; 1803: ф.801, оп.2, спр.61; 1805: ф.801, оп.2, спр.106; 1807: ф.801, оп.1, спр.1840; 

1808: ф.801, оп.1, спр.1876; 1809: ф.801, оп.1, спр.1939; 1810: ф.801, оп.1, спр.1991; 1811: ф.801, 

оп.1, спр.2004; 1812: ф.801, оп.1, спр.2021; 1813: ф.801, оп.1, спр.2016; 1816: ф.801, оп.1, 

спр.2155; 1821: ф.801, оп.1, спр.2380; 1823: ф.801, оп.1, спр.2506; 1824: ф.801, оп.1, спр.2599; 



1826: ф.801, оп.1, спр.2724; 1828: ф.801, оп.1, спр.2875; 1830: ф.801, оп.1, спр.3052; 1837: ф.801, 

оп.1, спр.3747; 1839: ф.801, оп.1, спр.4011; 1840: ф.801, оп.1, спр.4109; 1841: ф.801, оп.1, 

спр.4239; 1842: ф.801, оп.1, спр.4388; 1843: ф.801, оп.1, спр.4465; 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Соборна Різдво-Богородицька церква, м. Пирятин Пирятинського повіту 

4. хх. Олександрівка, Рівний, Гудимівка, Могилевщина, Михайлівна, Худоліївка, Зайківщина, с. 

Майорщина (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1899-1901: ф.1011, оп.5, спр.1; 1900-1902: ф.1011, оп.5, спр.2; 1901-1904: 

ф.1011, оп.5, спр.3; 1903-1905: ф.1011, оп.5, спр.4; 1909-1912: ф.1011, спр.5; 1916: ф.1011, оп.5, 

спр.6; 1911-1913: ф.1011, оп.5, спр.7; 1912-1913: ф.1011, оп.5, спр.8; 1913-1914, 1917: ф.1011, 

оп.5, спр.9; 1915: ф.1011, оп.5, спр.10; 1918-1919: ф.1011, оп.5, спр.11. 

6. Шлюб: 1901-1902: ф.1011, оп.5, спр.1; 1900-1902: ф.1011, оп.5, спр.2; 1903-1905: ф.1011, оп.5, 

спр.4; 1916: ф.1011, оп.5, спр.6; 1911-1913: ф.1011, оп.5, спр.7; 1912-1913: ф.1011, оп.5, спр.8; 

1914: ф.1011, оп.5, спр.9; 1915: ф.1011, оп.5, спр.10; 1918: ф.1011, оп.5, спр.11. 

8. Смерть: 1900-1901: ф.1011, оп.5, спр.1; 1900-1902: ф.1011, оп.5, спр.2; 1903-1905: ф.1011, 

оп.5, спр.4; 1909-1912, 1916: ф.1011, оп.5, спр.6; 1911-1913: ф.1011, оп.5, спр.7; 1913: ф.1011, 

оп.5, спр.8; 1914, 1917: ф.1011, оп.5, спр.9; 1915: ф.1011, оп.5, спр.10; 1918: ф.1011, оп.5, спр.11. 

  

 

1. Полтавська  губернія      

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, м. Пирятин Пирятинського повіту 

4. хх. Верхоярівка, Дорошенковий, Олексіївка, Мартиненковий (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1900-1903: ф.1011, оп.5, спр.14; 1900-1903: ф.1011, оп.5, спр.15; 1904-1913: 

ф.1011, оп.5, спр.16; 1906-1908: ф.1011, оп.5, спр.17; 1909-1912: ф.1011, оп.5, спр.18; 1914 -

1916: ф.1011, оп.5, спр.19; 1913-1914, 1917: ф.1011, оп.5, спр.20; 1916-1918: ф.1011, оп.5, спр.21. 

6. Шлюб: 1891-1913: ф.1011, оп.5, спр.13; 1900-1903: ф.1011, оп.5, спр.14;  1906-1907: ф.1011, 

оп.5, спр.17; 1909-1912: ф.1011, оп.5, спр.18; 1914-1916: ф.1011, оп.5, спр.19; 1913-1914, 1917: 

ф.1011, оп.5, спр.20; 1917-1918: ф.1011, оп.5, спр.21.  

8. Смерть: 1890-1908: ф.1011, оп.5, спр.12; 1900-1903: ф.1011, оп.5, спр.14; 1906-1907: ф.1011, 

оп.5, спр.17; 1909-1912: ф.1011, оп.5, спр.18; 1909-1916: ф.1011, оп.5, спр.19; 1913-1914, 1917: 

ф.1011, оп.5, спр.20; 1916-1918: ф.1011, оп.5, спр.21. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Чудо-Михайлівська церква, с. Пищики Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1835: ф.706, оп.4, спр. 234; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1808: ф.706, оп.3, спр.9; 1859: ф.706, оп.3, спр.56 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іоанно-Богословська церква, с. Піддубнівка Прилуцького повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: інформація відсутня 

6. Шлюб: інформація відсутня  

8. Смерть: інформація відсутня  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1789: ф.801, оп.1, спр.997; 1799: ф.801, оп.1, спр.1374; 

1800: ф.801, оп.1, спр.1439; 1802: ф.801, оп.1, спр.1582; 1811: ф.801, оп.1, спр.2010; 

 



1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іллінська церква, с. Підсінне (Подсенное) Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1850-1867: ф.706, оп.4, спр. 319 

6. Шлюб: 1850-1867: ф.706, оп.4, спр. 319 

8. Смерть: 1850-1864: ф.706, оп.4, спр. 319 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Вознесенська церква, с. Пізники Лохвицького повіту. 

4. х. Чаплинка (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.113; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.114; 1891-1896: 

ф.1011, оп.7, спр.115; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.116; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.117; 1910-

1917: ф.1011, оп.7, спр.118. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.113; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.114; 1894-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.116; 1901-1906, 1908: ф.1011, оп.7, спр.117; 1910-1917: ф.1011, оп.7, спр.118. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.113; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.114; 1894-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.116; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.117; 1910-1917: ф.1011, оп.7, спр.118. 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1767: ф.801, оп.1, спр.157; 1768: ф.801, оп.1, спр.226; 

1772: ф.801, оп.1, спр.310; 1775: ф.801, оп.1, спр.434; 1776: ф.801, оп.1, спр.525; 1777: ф.801, 

оп.1, спр.545; 1781: ф.801, оп.1, спр.710; 1782: ф.801, оп.1, спр.742; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Пірки Зіньківського повіту 

4. хх. Слинковщина, Круглик (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1873-1876: ф.1011, оп.4, спр.14; 1877-1881: ф.1011, оп.4, спр.15; 1888-1891: 

ф.1011, оп.4, спр.16; 1898-1902: ф.1011, оп.4, спр19; 1903-1907: ф.1011, оп.4, спр.17; 1908-1911: 

ф.1011, оп.4, спр.18; 1912-1914: ф.1011, оп.4, спр.20; 1915: ф.1011, оп.4, спр.21; 1916: ф.1011, 

оп.4, спр.22. 

6. Шлюб: 1873-1876: ф.1011, оп.4, спр.14; 1877-1881: ф.1011, оп.4, спр.15; 1888-1891: ф.1011, 

оп.4, спр.16; 1898-1902: ф.1011, оп.4, спр19; 1903-1907: ф.1011, оп.4, спр.17; 1908-1911: ф.1011, 

оп.4, спр.18; 1912-1914: ф.1011, оп.4, спр.20; 1915: ф.1011, оп.4, спр.21; 1916: ф.1011, оп.4, 

спр.22. 

8. Смерть: 1873-1876: ф.1011, оп.4, спр.14; 1877-1881: ф.1011, оп.4, спр.15; 1888-1891: ф.1011, 

оп.4, спр.16; 1898-1902: ф.1011, оп.4, спр19; 1903-1907: ф.1011, оп.4, спр.17; 1908-1911: ф.1011, 

оп.4, спр.18; 1912-1914: ф.1011, оп.4, спр.20; 1915: ф.1011, оп.4, спр.21; 1916: ф.1011, оп.4, 

спр.22. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Пірки Зіньківського повіту 

4. хх. Глинище, Колочковий (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1893-1901: ф.1011, оп.4, спр.23; 1902-1907: ф.1011, оп.4, спр.24; 1914: ф.1011, 

оп.4, спр.25; 1916: ф.1011, оп.4, спр.26; 1917: ф.1011, оп.4, спр.27, 1917-1919: ф.1011, оп.4, 

спр.29. 

6. Шлюб: 1893-1901: ф.1011, оп.4, спр.23; 1902-1907: ф.1011, оп.4, спр.24; 1914: ф.1011, оп.4, 

спр.25; 1916: ф.1011, оп.4, спр.26; 1917: ф.1011, оп.4, спр.27, 1917-1919: ф.1011, оп.4, спр.29. 

8. Смерть: 1893-1901: ф.1011, оп.4, спр.23; 1902-1907: ф.1011, оп.4, спр.24; 1914: ф.1011, оп.4, 

спр.25; 1916: ф.1011, оп.4, спр.26; 1917: ф.1011, оп.4, спр.27, 1917-1919: ф.1011, оп.4, спр.29. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 



3. Успенська церква , с. Піски  Кременчуцького повіту. 

4. хх. Подвірки, Пинчуки, Михайленки, Бондури, Сивоконі, Кушніри та ін  

( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1853-1865: ф.1011, оп.10, спр.1; 1866-1871: ф.1011, оп.10, спр.2; 1871-1881: 

ф.1011, оп.10, спр.3; 1882-1891: ф.1011, оп.10, спр.4; 1882-1902: ф.1011, оп.10, спр.5;  1902-

1908: ф.1011, оп.10, спр.7; 1902-1904, 1908-1909, 1912-1913, 1919-1920: ф.1011, оп.10, спр.8, 

1900-1902, 1904-1914, 1919-1920: ф.1011, оп.10, спр.9, 1917-1919: ф.1011, оп.10, спр.10. 

6. Шлюб:    1853-1865: ф.1011, оп.10, спр.1; 1866-1871: ф.1011, оп.10, спр.2; 1871-1881: ф.1011, 

оп.10, спр.3; 1882-1891: ф.1011, оп.10, спр.4;  1902-1908: ф.1011, оп.10, спр.7; 1900-1902, 1904-

1914, 1919-1920: ф.1011, оп.10, спр.9, 1917-1919: ф.1011, оп.10, спр.10. 

8. Смерть: 1853-1865: ф.1011, оп.10, спр.1; 1866-1871: ф.1011, оп.10, спр.2; 1871-1881: ф.1011, 

оп.10, спр.3; 1882-1891: ф.1011, оп.10,спр.4;  1902-1908: ф.1011, оп.10, спр.7; 1900-1902, 1904-

1914, 1919-1920: ф.1011, оп.10, спр.9, 1917-1919: ф.1011, оп.10, спр.10. 

         

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська церква, с. Піски Лохвицького повіту. 

4. с. Пісочки, хх. Кут, Стрижевщина ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.111; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.112; 1893-1896: 

ф.1011, оп.9, спр.113; 1897-1900: ф.1011, оп.9, спр.114; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.115; 1910-

1912: ф.1011, оп.9, спр.116; 1913-1915: ф.1011, оп.9, спр.117; 1916-1917: ф.1011, оп.9, спр.118. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.111; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.112; 1893-1896: ф.1011, 

оп.9, спр.113; 1897-1900: ф.1011, оп.9, спр.114; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.115; 1910-1912: 

ф.1011, оп.9, спр.116; 1913-1915: ф.1011, оп.9, спр.117; 1916-1917: ф.1011, оп.9, спр.118. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.111; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.112; 1893-1896: ф.1011, 

оп.9, спр.113; 1897-1900: ф.1011, оп.9, спр.114; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.115; 1910-1912: 

ф.1011, оп.9, спр.116; 1913-1915: ф.1011, оп.9, спр.117; 1916-1917: ф.1011, оп.9, спр.118. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Михайлівська церква, с. Піски (Піски-Удайські) Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

5. Народження: 1874-1883: ф.1011, оп.7, спр.100; 1865-1874: ф.1011, оп.7, спр.101; 1879-1885: 

ф.1011, оп.7, спр.102; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.103; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.104; 1903, 

1907, 1909-1911: ф.1011, оп.7, спр.105; 1913-1917: ф.1011, оп.7, спр.106.  

6. Шлюб: 1875-1883: ф.1011, оп.7, спр.100; 1865-1874: ф.1011, оп.7, спр.101; 1879-1885: ф.1011, 

оп.7, спр.102; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.103; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.104; 1903, 1907-

1912: ф.1011, оп.7, спр.105; 1913-1917: ф.1011, оп.7, спр.106. 

8. Смерть: 1874-1883: ф.1011, оп.7, спр.100; 1865-1873: ф.1011, оп.7, спр.101; 1879-1885: ф.1011, 

оп.7, спр.102; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.103; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.104; 1907, 1909-

1912: ф.1011, оп.7, спр.105; 1913-1917: ф.1011, оп.7, спр.106. 

 

?? 1904-1906: ф.1011, оп.9, спр.115; 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Богоявленська церква, м-ко Піщане Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: Не встановлено 

6. Шлюб: Не встановлено 

8. Смерть: Не встановлено 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1822: ф.706, оп.4, спр.132 

 

1. Полтавська губернія 



2. Полтавська єпархія 

3. Воскресенська церква, м-ко Піщане Золотоніського повіту 

4. Хут. Каврайський, Зашляхтський, Гладківщина (станом на 1802 р.) 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.4, спр. 92; 1829: ф.706, оп.3, спр. 32 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.4, спр. 92; 1829: ф.706, оп.3, спр. 32 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.4, спр. 92; 1829: ф.706, оп.3, спр. 32 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1842: ф.706, оп.4, спр.280 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, м-ко Піщане Золотоніського повіту 

4. Хут. Каврайський (станом на 1802 р.) 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.4, спр. 92; 1850: ф.706, оп.4, спр. 317 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.4, спр. 92; 1850: ф.706, оп.4, спр. 317 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.4, спр. 92; 1850: ф.706, оп.4, спр. 317 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.706, оп.4, спр.8; 1801: ф.706, оп.4, спр.21; 

1816: ф.706, оп.4, спр.104; 1850: ф.706, оп.4, спр.317; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Плешкані Золотоніського повіту 

4. Хут. Безбородьковий (станом на 1802 р.)  

5. Народження: 1856: ф.706, оп.3, спр. 52 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.3, спр. 52 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.3, спр. 52 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.98; 1816: ф.706, оп.4, спр.104; 

1859: ф.706, оп.3, спр.59 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, с. Плішивець Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.638; 1876: ф.1011, оп.6, спр.639; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.640; 1878: ф.1011, оп.6, спр.641; 1879: ф.1011, оп.6, спр.642; 1881: ф.1011, оп.6, спр.643; 

1882: ф.1011, оп.6, спр.644; 1883: ф.1011, оп.6, спр.645; 1884:ф.1011, оп.6, спр.646; 1885: ф.1011, 

оп.6, спр.647; 1886: ф.1011, оп.6, спр.648; 1887: ф.1011, оп.6, спр.649; 1888: ф.1011, оп.6, 

спр.650; 1889: ф.1011, оп.6,спр.651; 1890: ф.1011, оп.6, спр.652; 1891: ф.1011, оп.6, 

спр.653;1892: ф.1011, оп.6, спр.654; 1893: ф.1011, оп.6, спр.655; 1894: ф.1011, оп.6, спр.656; 

1895: ф.1011, оп.6, спр.657; 1896: ф.1011,оп.6, спр.658; 1879: ф.1011, оп.6, спр.659; 1898: ф.1011, 

оп.6, спр.660; 1899: ф.1011, оп.6, спр.661; 1900: ф.1011, оп.6, спр.662; 1901: ф.1011, оп.6, 

спр.663; 1902: ф.1011, оп.6, спр.664; 1903: ф.101, оп.6, спр.665; 1904: ф.1011, оп.6, спр.666; 

1905: ф.1011, оп.6, спр.667; 1906: ф.1011, оп.6, спр.668; 1907: ф.1011, оп.6, спр.669; 1908; 

ф.1011, оп.6, спр.670; 1909: ф.1011, оп.6, спр.671; 1910: ф.1011, оп.6, спр.672; 1911:ф.1011, оп.6, 

спр.673; 1912: ф.1011, оп.6, спр.674; 1913: ф.1011, оп.6, спр.675; 1914: ф.1011,оп.6, спр.676; 

1915: ф.1011, оп.6, спр.677; 1916: ф.1011, оп.6, спр.678; 1917: ф.1011, оп.6,спр.679. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.638; 1876: ф.1011, оп.6, спр.639; 1877: ф.1011, оп.6, спр.640; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.641; 1879: ф.1011, оп.6, спр.642; 1881: ф.1011, оп.6, спр.643; 1882: 

ф.1011, оп.6, спр.644; 1883: ф.1011, оп.6, спр.645; 1884:ф.1011, оп.6, спр.646; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.647; 1886: ф.1011, оп.6, спр.648; 1887: ф.1011, оп.6, спр.649; 1888: ф.1011, оп.6, спр.650; 

1889: ф.1011, оп.6,спр.651; 1890: ф.1011, оп.6, спр.652; 1891: ф.1011, оп.6, спр.653;1892: ф.1011, 

оп.6, спр.654; 1893: ф.1011, оп.6, спр.655; 1894: ф.1011, оп.6, спр.656; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.657; 1896: ф.1011,оп.6, спр.658; 1879: ф.1011, оп.6, спр.659; 1898: ф.1011, оп.6, спр.660; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.661; 1900: ф.1011, оп.6, спр.662; 1901: ф.1011, оп.6, спр.663; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.664; 1903: ф.101, оп.6, спр.665; 1904: ф.1011, оп.6, спр.666; 1905: ф.1011, оп.6, 



спр.667; 1906: ф.1011, оп.6, спр.668; 1907: ф.1011, оп.6, спр.669; 1908; ф.1011, оп.6, спр.670; 

1909: ф.1011, оп.6, спр.671; 1910: ф.1011, оп.6, спр.672; 1911:ф.1011, оп.6, спр.673; 1912: ф.1011, 

оп.6, спр.674; 1913: ф.1011, оп.6, спр.675; 1914: ф.1011,оп.6, спр.676; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.677; 1916: ф.1011, оп.6, спр.678; 1917: ф.1011, оп.6,спр.679. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.638; 1876: ф.1011, оп.6, спр.639; 1877: ф.1011, оп.6, спр.640; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.641; 1879: ф.1011, оп.6, спр.642; 1881: ф.1011, оп.6, спр.643; 1882: 

ф.1011, оп.6, спр.644; 1883: ф.1011, оп.6, спр.645; 1884:ф.1011, оп.6, спр.646; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.647; 1886: ф.1011, оп.6, спр.648; 1887: ф.1011, оп.6, спр.649; 1888: ф.1011, оп.6, спр.650; 

1889: ф.1011, оп.6,спр.651; 1890: ф.1011, оп.6, спр.652; 1891: ф.1011, оп.6, спр.653;1892: ф.1011, 

оп.6, спр.654; 1893: ф.1011, оп.6, спр.655; 1894: ф.1011, оп.6, спр.656; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.657; 1896: ф.1011,оп.6, спр.658; 1879: ф.1011, оп.6, спр.659; 1898: ф.1011, оп.6, спр.660; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.661; 1900: ф.1011, оп.6, спр.662; 1901: ф.1011, оп.6, спр.663; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.664; 1903: ф.101, оп.6, спр.665; 1904: ф.1011, оп.6, спр.666; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.667; 1906: ф.1011, оп.6, спр.668; 1907: ф.1011, оп.6, спр.669; 1908; ф.1011, оп.6, спр.670; 

1909: ф.1011, оп.6, спр.671; 1910: ф.1011, оп.6, спр.672; 1911:ф.1011, оп.6, спр.673; 1912: ф.1011, 

оп.6, спр.674; 1913: ф.1011, оп.6, спр.675; 1914: ф.1011,оп.6, спр.676; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.677; 1916: ф.1011, оп.6, спр.678; 1917: ф.1011, оп.6,спр.679. 

 

1. Чернігівська губернія (з 1802 р.) 

2. Переяславська, Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Плоске Переяславського, Остерського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1769 -1784, 1787-1804, 1807-1809, 1812: ф.706, оп.4, спр. 4 

6. Шлюб: 1769-1779, 1781-1784, 1788-1804, 1808,  1812: ф.706, оп.4, спр. 4 

8. Смерть: 1769-1776, 1779, 1781-1784, 1787-1804, 1808-1809, 1812: ф.706, оп.4, спр. 4 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська, с. Повстин Пирятинського повіту 

4. Хут. Салівка, Хоружівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3422; 1835: ф.801, оп.1, спр.3546; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3670; 1837: ф.801, оп.1, спр.3818; 1838: ф.801, оп.1, спр.3915; 1842: ф.801, оп.1, спр.4437; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4633; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3422; 1835: ф.801, оп.1, спр.3546; 1836: ф.801, оп.1, спр.3670; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3818; 1838: ф.801, оп.1, спр.3915; 1840: ф.801, оп.1, спр.4304; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4437; 1843: ф.801, оп.1, спр.4633; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3422; 1835: ф.801, оп.1, спр.3546; 1836: ф.801, оп.1, спр.3670; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3818; 1838: ф.801, оп.1, спр.3915; 1840: ф.801, оп.1, спр.4304; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4437; 1843: ф.801, оп.1, спр.4633; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр.72; 1766: ф.801, оп.1, спр.104; 

1768: ф.801, оп.1, спр.224; 1770: ф.801, оп.1, спр.255; 1776: ф.801, оп.1, спр.525,530,533; 1777: 

ф.801, оп.1, спр.544; 1781: ф.801, оп.1, спр.706; 1782: ф.801, оп.1, спр.741; 1783: ф.801, оп.1, 

спр.779; 1785: ф.801, оп.1, спр.858; 1787: ф.801, оп.1, спр.908; 1790: ф.801, оп.1, спр.1041; 1793: 

ф.801, оп.1, спр.1137; 1796: ф.801, оп.2, спр.28; 1799: ф.801, оп.1, спр.1372; 1809: ф.801, оп.1, 

спр.1942; 1811: ф.801, оп.1, спр.2004; 1812: ф.801, оп.1, спр.2021; 1813: ф.801, оп.1, спр.2036; 

1814: ф.801, оп.1, спр.2073; 1815: ф.801, оп.2, спр.234; 1816: ф.801, оп.1, спр.2155; 1817: ф.801, 

оп.1, спр.2195; 1821: ф.801, оп.1, спр.2380; 1822: ф.801, оп.1, спр.2445; 1824: ф.801, оп.1, 

спр.2599; 1826: ф.801, оп.1, спр.2727; 1827: ф.801, оп.1, спр.2808,2811; 1828: ф.801, оп.1, 

спр.2890; 1829: ф.801, оп.1, спр.2961; 1833: ф.801, оп.2, спр.379; 1834: ф.801, оп.1, спр.3384; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3787; 1838: ф.801, оп.1, спр.3900; 1839: ф.801, оп.1, спр.4059; 1840: ф.801, 

оп.1, спр.4150; 1841: ф.801, оп.1, спр.4256; 1842: ф.801, оп.2, спр.598; 1843: ф.801, оп.1, 

спр.4504.  

 

1. Полтавська  губернія 



2. Полтавська  єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Повстин Пирятинського повіту 

4. хх. Салівка, Хоружівка (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1880-1885: ф.1011, оп.5, спр.142; 1894-1901: ф.1011, оп.5, спр.145; 1908-1913: 

ф.1011, оп.5, спр.148; 1914: ф.1011, оп.5, спр.150; 1915-1916: ф.1011, оп.5, спр.151; 1917-1920: 

ф.1011, оп.5, спр.152. 

6. Шлюб: 1889-1897: ф.1011, оп.5, спр.143; 1891-1897: ф.1011, оп.5, спр.144; 1898-1911: ф.1011, 

оп.5, спр.146; 1909: ф.1011, оп.5, спр.148; 1912-1918: ф.1011, оп.5, спр.149; 1914: ф.1011, оп.5, 

спр.150; 1915-1916: ф.1011, оп.5, спр.151; 1917-1918: ф.1011, оп.5, спр.152. 

8. Смерть: 1892-1900: ф.1011, оп.5, спр.144; 1901-1913: ф.1011, оп.5, спр.147; 1914: ф.1011, оп.5, 

спр.150; 1915-1916: ф.1011, оп.5, спр.151; 1917-1920: ф.1011, оп.5, спр.152. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Андріївська церква, с. Погарщина Гадяцького повіту. 

4. хх. Дібровний, Старий ( станом на 1902 р. ). 

5. Народження: 1881-1886: ф.1011, оп.9, спр.119; 1887-1890: ф.1011, оп.9, спр.120; 1891-1895: 

ф.1011, оп.9, спр.121; 1896-1900: ф.1011, оп.9, спр.122; 1904-1909: ф.1011, оп.9, спр.123; 1910-

1913: ф.1011, оп.9, спр.124; 1915-1917: ф.1011, оп.9, спр.125. 

6. Шлюб: 1881-1886: ф.1011, оп.9, спр.119; 1887-1890: ф.1011, оп.9, спр.120; 1891-1895: ф.1011, 

оп.9, спр.121; 1896-1900: ф.1011, оп.9, спр.122; 1904-1909: ф.1011, оп.9, спр.123; 1910-1913: 

ф.1011, оп.9, спр.124; 1915-1917: ф.1011, оп.9, спр.125. 

8. Смерть: 1881-1886: ф.1011, оп.9, спр.119; 1887-1890: ф.1011, оп.9, спр.120; 1891-1895: ф.1011, 

оп.9, спр.121; 1896-1900: ф.1011, оп.9, спр.122; 1904-1909: ф.1011, оп.9, спр.123; 1910-1913: 

ф.1011, оп.9, спр.124; 1915-1917: ф.1011, оп.9, спр.125. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Покровська Багачка Хорольського повіту. 

4. хх. Шинковщина, Райковщина, Анастасівка, Крижановщина, «при Рудкѣ-Богачкѣ», Ромодан, 

Бочки, Хорольські-Колодязі, Германівщина, Іванці, Щемилівка та Наталівка (станом на 1902 

рік). 

5. Народження: 1909: ф.1011, оп.11, спр.26; 1902-1911: ф.1011, оп.11, спр.28; 1913-1916: ф.1011, 

оп.11, спр.29; 1900-1901, 1912-1915, 1918-1919: ф.1011, оп.11, спр.30; 1879-1881: ф.1011, оп.11, 

спр.37; 1882-1886: ф.1011, оп.11, спр.38; 1886-1888, 1892-1893, 1895, 1899: ф.1011, оп.11, 

спр.39; 1875, 1882, 1885-1886, 1897-1899: ф.1011, оп.11, спр.40; 1902-1903: ф.1011, оп.11, 

спр.41; 1886-1890, 1896: ф.1011, оп.11, спр.42; 1907, 1909-1913: ф.1011, оп.11, спр.43. 

6. Шлюб: 1909: ф.1011, оп.11, спр.26; 1902-1910: ф.1011, оп.11, спр.28; 1914-1916, 1918: ф.1011, 

оп.11, спр.29; 1900-1901, 1912-1913, 1915, 1918: ф.1011, оп.11, спр.30; 1879-1881: ф.1011, оп.11, 

спр.37; 1882-1885: ф.1011, оп.11, спр.38; 1895, 1899: ф.1011, оп.11, спр.39; 1882, 1884, 1892, 

1897-1899: ф.1011, оп.11, спр.40; 1900, 1902-1903: ф.1011, оп.11, спр.41; 1886-1890, 1896: 

ф.1011, оп.11, спр.42; 1907, 1909, 1911, 1913: ф.1011, оп.11, спр.43. 

8. Смерть: 1909: ф.1011, оп.11, спр.26; 1902-1911: ф.1011, оп.11, спр.28; 1914-1915: ф.1011, 

оп.11, спр.29; 1900-1901, 1912-1913: ф.1011, оп.11, спр.30; 1879-1881: ф.1011, оп.11, спр.37; 

1882-1885: ф.1011, оп.11, спр.38; 1887, 1895, 1899: ф.1011, оп.11, спр.39; 1882, 1884, 1897-1899: 

ф.1011, оп.11, спр.40; 1900, 1902-1911: ф.1011, оп.11, спр.41; 1886-1890, 1896: ф.1011, оп.11, 

спр.42; 1907, 1909, 1912-1913: ф.1011, оп.11, спр.43. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Полонки Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1835: ф.801, оп.1, спр.3547; 1836: ф.801, оп.1, спр.3671; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3948; 1840: ф.801, оп.1, спр.4305; 1842: ф.801, оп.1, спр.4540; 1843: ф.801, оп.1, спр.4579; 



6. Шлюб: 1835: ф.801, оп.1, спр.3547; 1836: ф.801, оп.1, спр.3671; 1837: ф.801, оп.1, спр.3948; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4305; 1842: ф.801, оп.1, спр.4540; 1843: ф.801, оп.1, спр.4579; 

7. Смерть: 1835: ф.801, оп.1, спр.3547; 1836: ф.801, оп.1, спр.3671; 1837: ф.801, оп.1, спр.3948; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4305; 1842: ф.801, оп.1, спр.4540; 1843: ф.801, оп.1, спр.4579; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1804: ф.801, оп.1, спр.1682; 1806: ф.801, оп.1, 

спр.1793; 1807: ф.801, оп.1, спр.1850; 1808: ф.801, оп.1, спр.1884; 1810: ф.801, оп.1, спр.1999; 

1811: ф.801, оп.1, спр.2010;1812: ф.801, оп.1, спр.2021; 1813: ф.801, оп.1, спр.2016; 1814: ф.801, 

оп.1, спр.2074; 1815: ф.801, оп.2, спр.232; 1816: ф.801, оп.1, спр.2155; 1817: ф.801, оп.1, 

спр.2195; 1818: ф.801, оп.1, спр.2249; 1819: ф.801, оп.2, спр.255; 1821: ф.801, оп.1, спр.2380; 

1823: ф.801, оп.1, спр.2531,2532; 1824: ф.801, оп.1, спр.2615; 1826: ф.801, оп.1, спр.2727; 1827: 

ф.801, оп.1, спр.2811; 1830: ф.801, оп.1, спр.3052; 1831: ф.801, оп.1, спр.3158; 1834: ф.801, оп.1, 

спр.3384; 1837: ф.801, оп.1, спр.3788; 1838: ф.801, оп.1, спр.3901; 1839: ф.801, оп.1, спр.4052; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4151; 1841: ф.801, оп.1, спр.4257,4258; 1842: ф.801, оп.1, спр.4416,4417; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4505.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Введенська церква єпархіального жіночого училища м. Полтава Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1912: ф.1011, оп.2, спр.4. 

6. Шлюб: 1912: ф.1011, оп.2, спр.5.    

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква м. Полтава Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1912: ф.1011, оп.2, спр.4.  

6. Шлюб: 1912: ф.1011, оп.2, спр.5.   

8. Смерть: 1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Всіх Святих кладовищенська церква м. Полтава Полтавського повіту  

4. Без парафії (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1905-1906: ф.1011, оп.2, спр.2.  

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. «Всіх Скорботних Радість» домова церква губернської тюрми м. Полтава Полтавського 

повіту  

4. Без парафії (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2.  

6. Шлюб: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.5.     

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Знамення Пресвятої Богородиці домова церква губернської земської психіатричної лікарні м. 

Полтава Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1911-1913: ф.1011, оп.2, спр.4.  

6. Шлюб: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.5.     

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 



 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Єлізаветинська домова церква Інституту шляхетних панянок м. Полтава Полтавського 

повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.4.  

6. Шлюб: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2.   

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Кирило-Мефодіївська церква реального училища м. Полтава Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1911-1912: ф.1011, оп.2, спр.4.  

6. Шлюб: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.5.     

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Макаріївська церква м. Полтава Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1905-1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1911-1912: ф.1011, оп.2, спр.4.  

6. Шлюб: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.5.     

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1911-1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Олександро-Невська домова церква виправного арештантського відділення м. Полтава 

Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.4.   

6. Шлюб: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.5.     

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Різдво-Івано-Предтеченська домова церква чоловічого духовного училища  м. Полтава 

Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1912: ф.1011, оп.2, спр.4. 

8. Смерть: 1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква Богоугодного закладу м. Полтава Полтавського повіту  

4. Без парафії (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1905-1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.4.   

6. Шлюб: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2.   

8. Смерть: 1905-1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1911-1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 



3. Самсонівська домова церква Петровського кадетського корпусу м. Полтава Полтавського 

повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.4.  

6. Шлюб: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.5.   

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Самсонівська церква на полі Полтавської битви Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.4. 

8. Смерть: 1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Сергіївська церква 2-ої чоловічої гімназії  м. Полтава Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1912: ф.1011, оп.2, спр.4. 

6. Шлюб: 1912: ф.1011, оп.2, спр.5. 

   

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква м. Полтава Полтавського повіту  

4. Свято-Троїцьке церковно-парафіяльне братство (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1911-1912: ф.1011, оп.2, спр.4. 

6. Шлюб: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.5. 

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Трьох-Святительська домова церква 1-ої чоловічої гімназії м. Полтава Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2.  

6. Шлюб: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.5.     

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Феодосіївська церква Св. Володимирського притулку м. Полтава Полтавського повіту  

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

8. Смерть: 1906: ф.1011, оп.2, спр.2; 1912: ф.1011, оп.2, спр.3. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Попівка Пирятинського повіту 

4. хут. Бурти, дер. Гречана Гребля, Пайки (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3418; 1835: ф.801, оп.1, спр.3548; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3672; 1837: ф.801, оп.1, спр.3946; 1840: ф.801, оп.1, спр.4306; 1842: ф.801, оп.1, спр.4437; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4580;  

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3418; 1835: ф.801, оп.1, спр.3548; 1836: ф.801, оп.1, спр.3672; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3946; 1840: ф.801, оп.1, спр.4306; 1842: ф.801, оп.1, спр.4437; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4580; 



7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3418; 1835: ф.801, оп.1, спр.3548; 1836: ф.801, оп.1, спр.3672; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3946; 1840: ф.801, оп.1, спр.4306; 1842: ф.801, оп.1, спр.4437; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4580; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1810: ф.801, оп.1, спр.1999; 1812: ф.801, оп.1, 

спр.2022; 1814: ф.801, оп.1, спр.2074; 1815: ф.801, оп.1, спр.2114; 1816: ф.801, оп.1, спр.2155; 

1818: ф.801, оп.1, спр.2249; 1819: ф.801, оп.2, спр.283; 1821: ф.801, оп.1, спр.2392; 1822: ф.801, 

оп.1, спр.2445; 1824: ф.801, оп.1, спр.2615; 1826: ф.801, оп.1, спр.2742; 1828: ф.801, оп.1, 

спр.2875; 1829: ф.801, оп.1, спр.2961; 1829: ф.801, оп.1, спр.2966; 1830: ф.801, оп.1, спр.3064; 

1831: ф.801, оп.1, спр.3158; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1833: ф.801, оп.2, спр.414; 1834: ф.801, 

оп.1, спр.3382; 1837: ф.801, оп.1, спр.3789; 1838: ф.801, оп.1, спр.3902; 1839: ф.801, оп.1, 

спр.4051; 1840: ф.801, оп.1, спр.4152; 1841: ф.801, оп.1, спр.4248; 1843: ф.801, оп.1, спр.4506;  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, с. Поставмуки Лохвицького повіту. 

4. сс. Лісова-Слободка, Потерюхи, х. Красногорка (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.107; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.109; 1894-1900: 

ф.1011, оп.7, спр.110; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.111; 1910-1913: ф.1011, оп.7, спр.112. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.107; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.109; 1894-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.110; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.111; 1910-1913: ф.1011, оп.7, спр.112. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.107; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.109; 1894-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.110; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.111; 1910-1913: ф.1011, оп.7, спр.112. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3.Успенська  церква , с. Приліпка Кобеляцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1882-1890: ф.1011, оп.10, спр.12; 1890-1896: ф.1011, оп. 10, спр.13; 1908-1912: 

ф.1011, оп. 10, спр.14. 

6. Шлюб: 1882-1890: ф.1011, оп.10, спр.12; 1890-1896: ф.1011, оп. 10, спр.13; 1908-1912: ф.1011, 

оп. 10, спр.14. 

8. Смерть: 1882-1890: ф.1011, оп.10, спр.12; 1890-1896: ф.1011, оп. 10, спр.13; 1908-1912: 

ф.1011, оп. 10, спр.14. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Покровська церква, с. Прихідьки Пирятинського повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1855-1866: ф.1011, оп.5, спр.153; 1878-1886: ф.1011, оп.5, спр.154; 1887-1895: 

ф.1011, оп.5, спр.155; 1896-1901: ф.1011, оп.5, спр.156. 

6. Шлюб: 1855-1866: ф.1011, оп.5, спр.153; 1878-1886: ф.1011, оп.5, спр.154; 1887-1895: ф.1011, 

оп.5, спр.155; 1896-1901: ф.1011, оп.5, спр.156. 

8. Смерть: 1855-1866: ф.1011, оп.5, спр.153; 1878-1886: ф.1011, оп.5, спр.154; 1887-1895: ф.1011, 

оп.5, спр.155; 1896-1906: ф.1011, оп.5, спр.156. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Приходьки Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1835: ф.801, оп.1, спр.3549; 1836: ф.801, оп.1, спр.3673; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3819; 1840: ф.801, оп.1, спр.4307; 1842: ф.801, оп.1, спр.4438; 1843: ф.801, оп.1, спр.4581; 

6. Шлюб: 1835: ф.801, оп.1, спр.3549; 1836: ф.801, оп.1, спр.3673; 1837: ф.801, оп.1, спр.3819; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4307; 1842: ф.801, оп.1, спр.4438; 1843: ф.801, оп.1, спр.4581; 



7. Смерть: 1835: ф.801, оп.1, спр.3549; 1836: ф.801, оп.1, спр.3673; 1837: ф.801, оп.1, спр.3819; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4307; 1842: ф.801, оп.1, спр.4438; 1843: ф.801, оп.1, спр.4581; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.16; 1768: ф.801, оп.1, спр.225; 

1770: ф.801, оп.1, спр.256; 1775: ф.801, оп.1, спр.435; 1778: ф.801, оп.1, спр.585; 1784: ф.801, 

оп.1, спр.815; 1786: ф.801, оп.2, спр.17; 1789: ф.801, оп.1, спр.1000; 1793: ф.801, оп.1, спр.1138; 

1797: ф.801, оп.1, спр.1299; 1800: ф.801, оп.1, спр.1439; 1801: ф.801, оп.1, спр.1520; 1802: ф.801, 

оп.1, спр.1581; 1803: ф.801, оп.2, спр.67; 1805: ф.801, оп.1, спр.1743; 1806: ф.801, оп.1, спр.1794; 

1807: ф.801, оп.1, спр.1850; 1808: ф.801, оп.1, спр.1885; 1809: ф.801, оп.1, спр.1943; 1811: ф.801, 

оп.1, спр.2010; 1812: ф.801, оп.1, спр.2022; 1814: ф.801, оп.1, спр.2074; 1815: ф.801, оп.1, 

спр.2116; 1816: ф.801, оп.1, спр.2170; 1817: ф.801, оп.1, спр.2195; 1818: ф.801, оп.1, спр.2249; 

1819: ф.801, оп.2, спр.285; 1821: ф.801, оп.1, спр.2392; 1822: ф.801, оп.1, спр.2458; 1823: ф.801, 

оп.1, спр.2533; 1824: ф.801, оп.1, спр.2616; 1825: ф.801, оп.1, спр.2681; 1826: ф.801, оп.1, 

спр.2733; 1827: ф.801, оп.1, спр.2811; 1828: ф.801, оп.1, спр.2892; 1829: ф.801, оп.1, спр.2965; 

1831: ф.801, оп.1, спр.3158; 1833: ф.801, оп.2, спр.407; 1834: ф.801, оп.1, спр.3384; 1837: ф.801, 

оп.1, спр.3789а; 1838: ф.801, оп.1, спр.3903; 1839: ф.801, оп.1, спр.4029; 1840: ф.801, оп.1, 

спр.4153; 1842: ф.801, оп.2, спр.587; 1843: ф.801, оп.1, спр.4507;  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Пришиб Кременчуцького повіту 

4.сс. Лавриківка, Давидівка, Володимирівка, Старушківка ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1907-1910, 1912, 1914: ф.1011, оп.3, спр.23; 1918, 1919: ф.1011, оп.3, спр.24. 

6. Шлюб: 1907-1910, 1912, 1914: ф.1011, оп.3, спр.23; 1918, 1919: ф.1011, оп.3, спр.24. 

8. Смерть: 1907-1910, 1912, 1914: ф.1011, оп.3, спр.23; 1918, 1919: ф.1011, оп.3, спр.24. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іллінська церква, с. Прохорівка Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська церква, с. Рашівка Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.680; 1876: ф.1011, оп.6, спр.681; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.682; 1878: ф.1011, оп.6, спр.683; 1879: ф.1011, оп.6, спр.684; 1880: ф.1011, оп.6, спр.685; 

1881: ф.1011, оп.6, спр.686; 1882: ф.1011, оп.6, спр.687; 1883: ф.1011, оп.6, спр.688; 1884: 

ф.1011, оп.6, спр.689; 1885: ф.1011, оп.6, спр.690; 1886: ф.1011, оп.6, спр.691; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.692; 1888: ф.1011, оп.6, спр.693; 1889: ф.1011, оп.6, спр.694; 1890: ф.1011, оп.6, спр.695; 

1891: ф.1011, оп.6, спр.696; 1892: ф.1011, оп.6, спр.697; 1893: ф.1011, оп.6, спр.698; 1894: 

ф.1011, оп.6, спр.699; 1895: ф.1011, оп.6, спр.700; 1896: ф.1011, оп.6, спр.701; 1898: ф.1011, оп.6, 

спр.702; 1899: ф.1011, оп.6, спр.703; 1900: ф.1011, оп.6, спр.704; 1901: ф.1011, оп.6, спр.705; 

1902: ф.1011, оп.6, спр.706; 1903: ф.1011, оп.6, спр.707; 1904: ф.1011, оп.6, спр.708; 1905: 

ф.1011, оп.6, спр.709; 1906: ф.1011, оп.6, спр.710; 1907: ф.1011, оп.6, спр.711; 1908: ф.1011, оп.6, 

спр.712; 1909: ф.1011, оп.6, спр.713; 1910: ф.1011, оп.6, спр.714; 1911: ф.1011, оп.6, спр.715; 

1912: ф.1011, оп.6, спр.717; 1915: ф.1011, оп.6, спр.718; 1916: ф.1011, оп.6, спр.719; 1917: 

ф.1011, оп.6, спр.720. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.680; 1876: ф.1011, оп.6, спр.681; 1877: ф.1011, оп.6, спр.682; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.683; 1879: ф.1011, оп.6, спр.684; 1880: ф.1011, оп.6, спр.685; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.686; 1882: ф.1011, оп.6, спр.687; 1883: ф.1011, оп.6, спр.688; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.690; 1886: ф.1011, оп.6, спр.691; 1887: ф.1011, оп.6, спр.692; 1888: ф.1011, оп.6, спр.693; 



1889: ф.1011, оп.6, спр.694; 1890: ф.1011, оп.6, спр.695; 1891: ф.1011, оп.6, спр.696; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.697; 1893: ф.1011, оп.6, спр.698; 1894: ф.1011, оп.6, спр.699; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.700; 1896: ф.1011, оп.6, спр.701; 1898: ф.1011, оп.6, спр.702; 1899: ф.1011, оп.6, спр.703; 

1900: ф.1011, оп.6, спр.704; 1901: ф.1011, оп.6, спр.705; 1902: ф.1011, оп.6, спр.706; 1903: 

ф.1011, оп.6, спр.707; 1904: ф.1011, оп.6, спр.708; 1905: ф.1011, оп.6, спр.709; 1906: ф.1011, оп.6, 

спр.710; 1907: ф.1011, оп.6, спр.711; 1908: ф.1011, оп.6, спр.712; 1909: ф.1011, оп.6, спр.713; 

1910: ф.1011, оп.6, спр.714; 1911: ф.1011, оп.6, спр.715; 1912: ф.1011, оп.6, спр.717; 1915: 

ф.1011, оп.6, спр.718; 1916: ф.1011, оп.6, спр.719; 1917: ф.1011, оп.6, спр.720. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.680; 1876: ф.1011, оп.6, спр.681; 1877: ф.1011, оп.6, спр.682; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.683; 1879: ф.1011, оп.6, спр.684; 1880: ф.1011, оп.6, спр.685; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.686; 1882: ф.1011, оп.6, спр.687; 1883: ф.1011, оп.6, спр.688; 1885: ф.1011, оп.6, 

спр.690; 1886: ф.1011, оп.6, спр.691; 1887: ф.1011, оп.6, спр.692; 1888: ф.1011, оп.6, спр.693; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.694; 1890: ф.1011, оп.6, спр.695; 1891: ф.1011, оп.6, спр.696; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.697; 1893: ф.1011, оп.6, спр.698; 1894: ф.1011, оп.6, спр.699; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.700; 1896: ф.1011, оп.6, спр.701; 1898: ф.1011, оп.6, спр.702; 1899: ф.1011, оп.6, спр.703; 

1900: ф.1011, оп.6, спр.704; 1901: ф.1011, оп.6, спр.705; 1902: ф.1011, оп.6, спр.706; 1903: 

ф.1011, оп.6, спр.707; 1904: ф.1011, оп.6, спр.708; 1905: ф.1011, оп.6, спр.709; 1906: ф.1011, оп.6, 

спр.710; 1907: ф.1011, оп.6, спр.711; 1908: ф.1011, оп.6, спр.712; 1909: ф.1011, оп.6, спр.713; 

1910: ф.1011, оп.6, спр.714; 1911: ф.1011, оп.6, спр.715; 1912: ф.1011, оп.6, спр.717; 1915: 

ф.1011, оп.6, спр.718; 1916: ф.1011, оп.6, спр.719; 1917: ф.1011, оп.6, спр.720. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Христового, с. Рашівка Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження : 1875: ф.1011, оп.6, спр.721; 1876: ф.1011, оп.6, спр.722; 1877: ф.1011, оп.6, спр. 

723; 1878: ф.1011, оп.6, спр.724; 1879: ф.1011, оп.6, спр.725; 1880: ф.1011, оп.6, спр. 726; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.727; 1882: ф.1011, оп.6, спр.728; 1883: ф.1011, оп.6, спр.729; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.730; 1885: ф.1011, оп.6, спр.731; 1886: ф.1011, оп.6, спр.732; 1887: ф.1011, оп.6, спр.733; 

1888: ф.1011, оп.6, спро.734; 1889: ф.1011, оп.6, спр.735; 1890: ф.1011, оп.6, спр.736; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.737; 1892: ф.1011, оп.6, спр.738; 1893: ф.1011, оп.6, спр.739; 1894: ф.1011, оп.6, 

спр.740; 1895: ф.1011, оп.6, спр.741; 1896: ф.1011, оп.6, спр.742; 1897: ф.1011, оп.6, спр.743; 

1898: ф.1011, оп.6, спр.744; 1899: ф.1011, оп.6, спр.745; 1900: ф.1011, оп.6, спр.746; 1901: 

ф.1011, оп.6, спр.747; 1902: ф.1011, оп.6, спр.748; 1903: ф.1011, оп.6, спр.749; 1904: ф.1011, оп.6, 

спр. 750; 1905: ф.1011, оп.6, спр.751; 1906: ф.1011, оп.6, спр.752; 1907: ф.1011, оп.6, спр.753; 

1908: ф.1011, оп.6, спр.754; 1909: ф.1011, оп.6, спр.755; 1910: ф.1011, оп.6, спр.756; 1911: 

ф.1011, оп.6, спр.757; 1912: ф.1011, оп.6, спр.758; 1913: ф.1011, оп.6, спр.759; 1914: ф.1011, оп.6, 

спр.760; 1915: ф.1011, оп.6, спр.761; 1916: ф.1011, оп.6, спр.762; 1917: ф.1011, оп.6, спр.763. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.721; 1876: ф.1011, оп.6, спр.722; 1877: ф.1011, оп.6, спр. 723; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.724; 1879: ф.1011, оп.6, спр.725; 1880: ф.1011, оп.6, спр. 726; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.727; 1882: ф.1011, оп.6, спр.728; 1883: ф.1011, оп.6, спр.729; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.730; 1885: ф.1011, оп.6, спр.731; 1886: ф.1011, оп.6, спр.732; 1887: ф.1011, оп.6, спр.733; 

1888: ф.1011, оп.6, спро.734; 1889: ф.1011, оп.6, спр.735; 1890: ф.1011, оп.6, спр.736; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.737; 1892: ф.1011, оп.6, спр.738; 1893: ф.1011, оп.6, спр.739; 1894: ф.1011, оп.6, 

спр.740; 1895: ф.1011, оп.6, спр.741; 1896: ф.1011, оп.6, спр.742; 1897: ф.1011, оп.6, спр.743; 

1898: ф.1011, оп.6, спр.744; 1899: ф.1011, оп.6, спр.745; 1900: ф.1011, оп.6, спр.746; 1901: 

ф.1011, оп.6, спр.747; 1902: ф.1011, оп.6, спр.748; 1903: ф.1011, оп.6, спр.749; 1904: ф.1011, оп.6, 

спр. 750; 1905: ф.1011, оп.6, спр.751; 1906: ф.1011, оп.6, спр.752; 1907: ф.1011, оп.6, спр.753; 

1908: ф.1011, оп.6, спр.754; 1909: ф.1011, оп.6, спр.755; 1910: ф.1011, оп.6, спр.756; 1911: 

ф.1011, оп.6, спр.757; 1912: ф.1011, оп.6, спр.758; 1913: ф.1011, оп.6, спр.759; 1914: ф.1011, оп.6, 

спр.760; 1915: ф.1011, оп.6, спр.761; 1916: ф.1011, оп.6, спр.762; 1917: ф.1011, оп.6, спр.763. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.721; 1876: ф.1011, оп.6, спр.722; 1877: ф.1011, оп.6, спр. 723; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.724; 1879: ф.1011, оп.6, спр.725; 1880: ф.1011, оп.6, спр. 726; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.727; 1882: ф.1011, оп.6, спр.728; 1883: ф.1011, оп.6, спр.729; 1884: ф.1011, оп.6, 



спр.730; 1885: ф.1011, оп.6, спр.731; 1886: ф.1011, оп.6, спр.732; 1887: ф.1011, оп.6, спр.733; 

1888: ф.1011, оп.6, спро.734; 1889: ф.1011, оп.6, спр.735; 1890: ф.1011, оп.6, спр.736; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.737; 1892: ф.1011, оп.6, спр.738; 1893: ф.1011, оп.6, спр.739; 1894: ф.1011, оп.6, 

спр.740; 1895: ф.1011, оп.6, спр.741; 1896: ф.1011, оп.6, спр.742; 1897: ф.1011, оп.6, спр.743; 

1898: ф.1011, оп.6, спр.744; 1899: ф.1011, оп.6, спр.745; 1900: ф.1011, оп.6, спр.746; 1901: 

ф.1011, оп.6, спр.747; 1902: ф.1011, оп.6, спр.748; 1903: ф.1011, оп.6, спр.749; 1904: ф.1011, оп.6, 

спр. 750; 1905: ф.1011, оп.6, спр.751; 1906: ф.1011, оп.6, спр.752; 1907: ф.1011, оп.6, спр.753; 

1908: ф.1011, оп.6, спр.754; 1909: ф.1011, оп.6, спр.755; 1910: ф.1011, оп.6, спр.756; 1911: 

ф.1011, оп.6, спр.757; 1912: ф.1011, оп.6, спр.758; 1913: ф.1011, оп.6, спр.759; 1914: ф.1011, оп.6, 

спр.760; 1915: ф.1011, оп.6, спр.761; 1916: ф.1011, оп.6, спр.762; 1917: ф.1011, оп.6, спр.763. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іоанно-Богословська церква, с. Ревбинці Золотоніського повіту 

4. Хут. Григорівка (станом на 1802 р.)  

5. Народження: 1826: ф.706, оп.4, спр. 160; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1826: ф.706, оп.4, спр. 160; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1826: ф.706, оп.4, спр. 160; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1822: ф.706, оп.4, спр.132; 1859: ф.706, оп.3, спр.59 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Вознесенська церква, с. Риги Лохвицького повіту. 

4. с. Венслави, х. Пестичівський (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.126; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.127; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.128; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.129;  1910-1915,1917: ф.1011, оп.9, спр.130. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.126; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.127; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.128; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.129;  1910-1915,1917: ф.1011, оп.9, спр.130. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.126; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.127; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.128; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.129;  1910-1915,1917: ф.1011, оп.9, спр.130. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, с. Римарівка Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

4. хх. Змагіний, Дядечковий, Мельників, Голоборщий, Митрофанівна та ін.     ( станом на 1902 

р.). 

5. Народження : 1875: ф.1011, оп.6, спр.764; 1876: ф.1011, оп.6, спр.765; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.766; 1878: ф.1011, оп.6, спр.767; 1879: ф.1011, оп.6, спр.768; 1880: ф.1011, оп.6, спр.769; 

1881: ф.1011, оп.6, спр.770; 1882: ф.1011, оп.6, спр.771; 1883:ф.1011, оп.6, спр.772; 1884: ф.1011, 

оп.6, спр.773; 1885: ф.1011, оп.6, спр.775; 1886: ф.1011, оп.6, спр.776;  1887: ф.1011, оп.6, 

спр.776; 1888: ф.1011, оп.6, спр.777; 1889: ф.1011, оп.6, спр.778; 1890: ф.1011, оп.6, спр. 779; 

1891: ф.1011, оп.6, спр.780;  1892: ф.1011, оп.6, спр.781; 1893: ф.1011, оп.6, спр.782; 1894: 

ф.1011, оп.6, спр.783; 1895: ф.1011, оп.6, спр.784; 1896: ф.1011, оп.6, спр.785; 1897: ф.1011, оп.6, 

спр.786; 1898: ф.1011, оп.6, спр.787; 1899: ф.1011, оп.6, спр.788; 1900: ф.1011, оп.6, спр.789; 

1901: ф.1011, оп.6, спр.790; 1902: ф.1011, оп.6, спр.791; 1903: ф.1011, оп.6, спр.792; 1904: 

ф.1011, оп.6, спр.793; 1905: ф.1011, оп.6, спр.794; 1906: ф.1011, оп.6, спр.795; 1907: ф.1011, оп.6, 

спр.796; 1908: ф.1011, оп.6, спр.797; 1909: ф.1011, оп.6, спр.798; 1910: ф.1011, оп.6, спр.799; 

1911: ф.1011, оп.6, спр.800; 1912: ф.1011, оп.6, спр.801; 1913: ф.1011, оп.6, спр.802; 1915: 

ф.1011, оп.6, спр.803; 1916: ф.1011, оп.6, спр.804; 1917: ф.1011, оп.6, спр.805. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.764; 1876: ф.1011, оп.6, спр.765; 1877: ф.1011, оп.6, спр.766; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.767; 1879: ф.1011, оп.6, спр.768; 1880: ф.1011, оп.6, спр.769; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.770; 1882: ф.1011, оп.6, спр.771; 1883:ф.1011, оп.6, спр.772; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.773; 1885: ф.1011, оп.6, спр.775; 1886: ф.1011, оп.6, спр.776;  1887: ф.1011, оп.6, спр.776; 



1888: ф.1011, оп.6, спр.777; 1889: ф.1011, оп.6, спр.778; 1890: ф.1011, оп.6, спр. 779; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.780;  1892: ф.1011, оп.6, спр.781; 1893: ф.1011, оп.6, спр.782; 1894: ф.1011, 

оп.6, спр.783; 1895: ф.1011, оп.6, спр.784; 1896: ф.1011, оп.6, спр.785; 1897: ф.1011, оп.6, 

спр.786; 1898: ф.1011, оп.6, спр.787; 1899: ф.1011, оп.6, спр.788; 1900: ф.1011, оп.6, спр.789; 

1901: ф.1011, оп.6, спр.790; 1902: ф.1011, оп.6, спр.791; 1903: ф.1011, оп.6, спр.792; 1904: 

ф.1011, оп.6, спр.793; 1905: ф.1011, оп.6, спр.794; 1906: ф.1011, оп.6, спр.795; 1907: ф.1011, оп.6, 

спр.796; 1908: ф.1011, оп.6, спр.797; 1909: ф.1011, оп.6, спр.798; 1910: ф.1011, оп.6, спр.799; 

1911: ф.1011, оп.6, спр.800; 1912: ф.1011, оп.6, спр.801; 1913: ф.1011, оп.6, спр.802; 1915: 

ф.1011, оп.6, спр.803; 1916: ф.1011, оп.6, спр.804; 1917: ф.1011, оп.6, спр.805. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.764; 1876: ф.1011, оп.6, спр.765; 1877: ф.1011, оп.6, спр.766; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.767; 1879: ф.1011, оп.6, спр.768; 1880: ф.1011, оп.6, спр.769; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.770; 1882: ф.1011, оп.6, спр.771; 1883:ф.1011, оп.6, спр.772; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.773; 1885: ф.1011, оп.6, спр.775; 1886: ф.1011, оп.6, спр.776;  1887: ф.1011, оп.6, спр.776; 

1888: ф.1011, оп.6, спр.777; 1889: ф.1011, оп.6, спр.778; 1890: ф.1011, оп.6, спр. 779; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.780;  1892: ф.1011, оп.6, спр.781; 1893: ф.1011, оп.6, спр.782; 1894: ф.1011, 

оп.6, спр.783; 1895: ф.1011, оп.6, спр.784; 1896: ф.1011, оп.6, спр.785; 1897: ф.1011, оп.6, 

спр.786; 1898: ф.1011, оп.6, спр.787; 1899: ф.1011, оп.6, спр.788; 1900: ф.1011, оп.6, спр.789; 

1901: ф.1011, оп.6, спр.790; 1902: ф.1011, оп.6, спр.791; 1903: ф.1011, оп.6, спр.792; 1904: 

ф.1011, оп.6, спр.793; 1905: ф.1011, оп.6, спр.794; 1906: ф.1011, оп.6, спр.795; 1907: ф.1011, оп.6, 

спр.796; 1908: ф.1011, оп.6, спр.797; 1909: ф.1011, оп.6, спр.798; 1910: ф.1011, оп.6, спр.799; 

1911: ф.1011, оп.6, спр.800; 1912: ф.1011, оп.6, спр.801; 1913: ф.1011, оп.6, спр.802; 1915: 

ф.1011, оп.6, спр.803; 1916: ф.1011, оп.6, спр.804; 1917: ф.1011, оп.6, спр.805. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Свято-Духівська церква, с. Розбишівка Гадяцького повіту. 

4. хх. Качановщина, Мар’янівка, Горовещина ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.806; 1878: ф.1011, оп.6, спр.807; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.808; 1882: ф.1011, оп.6, спр.809; 1883: ф.1011, оп.6, спр.810; 1884: ф.1011, оп.6, спр.811; 

1885: ф.1011, оп.6, спр.812; 18866 ф.1011, оп.6, спр.813; 1888: ф.1011, оп.6, пр.814; 1889: 

ф.1011, оп.6, спр.815; 1890: ф.1011, оп.6, спр.816; 1891: ф.1011, оп.6, спр.817; 1892: ф.1011, оп.6, 

спр.818; 1893: ф.1011, оп.6, спр.819; 1894: ф.1011, оп.6, спр.820; 1895: ф.1011, оп.6, спр.821; 

1896: ф.1011, оп.6, спр.822; 1897: ф.1011, оп.6, спр.823; 1898: ф.1011, оп.6, спр.824; 1899: 

ф.1011, оп.6, спр. 825; 1900: ф.1011, оп.6, спр.826; 1901: ф.1011, оп.6, спр.827; 1902: ф.1011, 

оп.6, спр.828; 1903: ф.1011, оп.6, спр.829; 1904: ф.1011, оп.6, спр.830; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.831; 1906: ф.1011, оп.6, спр.832; 1907: ф.1011, оп.6, спр.833; 1908: ф.1011, оп.6, спр.834; 

1909: ф.1011, оп.6, спр.835; 1910: ф.1011, оп.6, спр.836; 1911: ф.1011, оп.6, спр.837; 1913: 

ф.1011, оп.6, спр.838; 1915: ф.1011, оп.6, спр.839; 1916: ф.1011, оп.6, спр.840; 1917: ф.1011, оп.6, 

спр.841. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.806; 1878: ф.1011, оп.6, спр.807; 1881: ф.1011, оп.6, спр.808; 

1882: ф.1011, оп.6, спр.809; 1883: ф.1011, оп.6, спр.810; 1884: ф.1011, оп.6, спр.811; 1885: 

ф.1011, оп.6, спр.812; 18866 ф.1011, оп.6, спр.813; 1888: ф.1011, оп.6, пр.814; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.815; 1890: ф.1011, оп.6, спр.816; 1891: ф.1011, оп.6, спр.817; 1892: ф.1011, оп.6, спр.818; 

1893: ф.1011, оп.6, спр.819; 1894: ф.1011, оп.6, спр.820; 1895: ф.1011, оп.6, спр.821; 1896: 

ф.1011, оп.6, спр.822; 1897: ф.1011, оп.6, спр.823; 1898: ф.1011, оп.6, спр.824; 1899: ф.1011, оп.6, 

спр. 825; 1900: ф.1011, оп.6, спр.826; 1901: ф.1011, оп.6, спр.827; 1902: ф.1011, оп.6, спр.828; 

1903: ф.1011, оп.6, спр.829; 1904: ф.1011, оп.6, спр.830; 1905: ф.1011, оп.6, спр.831; 1906: 

ф.1011, оп.6, спр.832; 1907: ф.1011, оп.6, спр.833; 1908: ф.1011, оп.6, спр.834; 1909: ф.1011, оп.6, 

спр.835; 1910: ф.1011, оп.6, спр.836; 1911: ф.1011, оп.6, спр.837; 1913: ф.1011, оп.6, спр.838; 

1915: ф.1011, оп.6, спр.839; 1916: ф.1011, оп.6, спр.840; 1917: ф.1011, оп.6, спр.841. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.806; 1878: ф.1011, оп.6, спр.807; 1881: ф.1011, оп.6, спр.808; 

1882: ф.1011, оп.6, спр.809; 1883: ф.1011, оп.6, спр.810; 1884: ф.1011, оп.6, спр.811; 1885: 

ф.1011, оп.6, спр.812; 18866 ф.1011, оп.6, спр.813; 1888: ф.1011, оп.6, пр.814; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.815; 1890: ф.1011, оп.6, спр.816; 1891: ф.1011, оп.6, спр.817; 1892: ф.1011, оп.6, спр.818; 



1893: ф.1011, оп.6, спр.819; 1894: ф.1011, оп.6, спр.820; 1895: ф.1011, оп.6, спр.821; 1896: 

ф.1011, оп.6, спр.822; 1897: ф.1011, оп.6, спр.823; 1898: ф.1011, оп.6, спр.824; 1899: ф.1011, оп.6, 

спр. 825; 1900: ф.1011, оп.6, спр.826; 1901: ф.1011, оп.6, спр.827; 1902: ф.1011, оп.6, спр.828; 

1903: ф.1011, оп.6, спр.829; 1904: ф.1011, оп.6, спр.830; 1905: ф.1011, оп.6, спр.831; 1906: 

ф.1011, оп.6, спр.832; 1907: ф.1011, оп.6, спр.833; 1908: ф.1011, оп.6, спр.834; 1909: ф.1011, оп.6, 

спр.835; 1910: ф.1011, оп.6, спр.836; 1911: ф.1011, оп.6, спр.837; 1913: ф.1011, оп.6, спр.838; 

1915: ф.1011, оп.6, спр.839; 1916: ф.1011, оп.6, спр.840; 1917: ф.1011, оп.6, спр.841. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Воскресенська церква, с. Рудницьке Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1810-1829: ф.706, оп.4, спр. 80; 1829-1855: ф.706, оп.4, спр. 197   

6. Шлюб: 1810-1816, 1818-1820, 1821, 1823-1828: 1810-1829: ф.706, оп.4, спр. 80; 1829-1854: 

ф.706, оп.4, спр. 197   

 8. Смерть: 1810-1828: ф.706, оп.4, спр. 80; 1829-1855: ф.706, оп.4, спр. 197   

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Руновщина Костянтиноградського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 

1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Русанівка Гадяцького повіту. 

4. хх. Побиванка, Іванівка, Ольшана, Яснопольщина ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1887: ф.1011, оп.6, спр.842. 

6. Шлюб: 1887: ф.1011, оп.6, спр.842. 

8. Смерть: 1887: ф.1011, оп.6, спр.842. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Руський Орчик Костянтиноградського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13 

8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Ручки Гадяцького повіту. 

4. х. Ваньковщина ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879: ф.1011, оп.6, спр. 843; 1880: ф.1011, оп.6, спр.844; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.845; 1882: ф.1011, оп.6, спр.846; 1883: ф.1011, оп.6, спр.847; 1884,1898: ф.1011, оп.6, 

спр.848; 1885: ф.1011, оп.6, спр.849; 1886: ф.1011, оп.6, спр.850; 1887: ф.1011, оп.6, спр.851; 

1888: ф.1011, оп.6, спр.852; 1889: ф.1011, оп.6, спр.853; 1890: ф.1011, оп.6, спр.854; 1891: 

ф.1011, оп.6, спр.855; 1892: ф.1011, оп.6, спр.856; 1893: ф.1011, оп.6, спр.857; 1894: ф.1011, оп.6, 



спр.858; 1895: ф.1011, оп.6, спр.859; 1896: ф.1011, оп.6, спр.860; 1898: ф.1011,оп.6, спр.861; 

1899: ф.1011, оп.6, спр. 862; 1900: ф.1011, оп.6, спр.863; 1901: ф.1011, оп.6, спр.864; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.865; 1903: ф.1011, оп.6, спр.866; 1904: ф.1011, оп.6, спр.867; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.868; 1906: ф.1011, оп.6, спр.869; 1907: ф.1011, оп.6, спр.870; 1908: ф.1011, оп.6, спр.871; 

1909: ф.1011, оп.6, спр.872; 1910: ф.1011, оп.6, спр.873; 1911: ф.1011, оп.6, спр.874; 1912: 

ф.1011, оп.6, спр.875; 1913: ф.1011, оп.6, спр.876;1914: ф.1011, оп.6, спр.877; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.878; 1916: ф.1011, оп.6, спр.879. 

6. Шлюб: 1879: ф.1011, оп.6, спр. 843; 1880: ф.1011, оп.6, спр.844; 1881: ф.1011, оп.6, спр.845; 

1882: ф.1011, оп.6, спр.846; 1883: ф.1011, оп.6, спр.847; 1884,1898: ф.1011, оп.6, спр.848; 1885: 

ф.1011, оп.6, спр.849; 1886: ф.1011, оп.6, спр.850; 1887: ф.1011, оп.6, спр.851; 1888: ф.1011, оп.6, 

спр.852; 1889: ф.1011, оп.6, спр.853; 1890: ф.1011, оп.6, спр.854; 1891: ф.1011, оп.6, спр.855; 

1892: ф.1011, оп.6, спр.856; 1893: ф.1011, оп.6, спр.857; 1894: ф.1011, оп.6, спр.858; 1895: 

ф.1011, оп.6, спр.859; 1896: ф.1011, оп.6, спр.860; 1898: ф.1011,оп.6, спр.861; 1899: ф.1011, оп.6, 

спр. 862; 1900: ф.1011, оп.6, спр.863; 1901: ф.1011, оп.6, спр.864; 1902: ф.1011, оп.6, спр.865; 

1903: ф.1011, оп.6, спр.866; 1904: ф.1011, оп.6, спр.867; 1905: ф.1011, оп.6, спр.868; 1906: 

ф.1011, оп.6, спр.869; 1907: ф.1011, оп.6, спр.870; 1908: ф.1011, оп.6, спр.871; 1909: ф.1011, оп.6, 

спр.872; 1910: ф.1011, оп.6, спр.873; 1911: ф.1011, оп.6, спр.874; 1912: ф.1011, оп.6, спр.875; 

1913: ф.1011, оп.6, спр.876;1914: ф.1011, оп.6, спр.877; 1915: ф.1011, оп.6, спр.878; 1916: ф.1011, 

оп.6, спр.879. 

8. Смерть: 1879: ф.1011, оп.6, спр. 843; 1880: ф.1011, оп.6, спр.844; 1881: ф.1011, оп.6, спр.845; 

1882: ф.1011, оп.6, спр.846; 1883: ф.1011, оп.6, спр.847; 1884,1898: ф.1011, оп.6, спр.848; 1885: 

ф.1011, оп.6, спр.849; 1886: ф.1011, оп.6, спр.850; 1887: ф.1011, оп.6, спр.851; 1888: ф.1011, оп.6, 

спр.852; 1889: ф.1011, оп.6, спр.853; 1890: ф.1011, оп.6, спр.854; 1891: ф.1011, оп.6, спр.855; 

1892: ф.1011, оп.6, спр.856; 1893: ф.1011, оп.6, спр.857; 1894: ф.1011, оп.6, спр.858; 1895: 

ф.1011, оп.6, спр.859; 1896: ф.1011, оп.6, спр.860; 1898: ф.1011,оп.6, спр.861; 1899: ф.1011, оп.6, 

спр. 862; 1900: ф.1011, оп.6, спр.863; 1901: ф.1011, оп.6, спр.864; 1902: ф.1011, оп.6, спр.865; 

1903: ф.1011, оп.6, спр.866; 1904: ф.1011, оп.6, спр.867; 1905: ф.1011, оп.6, спр.868; 1906: 

ф.1011, оп.6, спр.869; 1907: ф.1011, оп.6, спр.870; 1908: ф.1011, оп.6, спр.871; 1909: ф.1011, оп.6, 

спр.872; 1910: ф.1011, оп.6, спр.873; 1911: ф.1011, оп.6, спр.874; 1912: ф.1011, оп.6, спр.875; 

1913: ф.1011, оп.6, спр.876;1914: ф.1011, оп.6, спр.877; 1915: ф.1011, оп.6, спр.878; 1916: ф.1011, 

оп.6, спр.879. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Воскресенська церква, с. Сазонівка Золотоніського повіту.  

4. хх.  Регумівка, Кандибівка, Мала Чевельча (станом на 1902 р.).  

5. Народження: 1885-1895: ф.1011, оп.13, спр.23; 1896-1903: ф.1011, оп.13, спр.24; 1894-1895, 

1898, 1902: ф.1011, оп.13, спр.25; 1900-1901: ф.1011, оп.13, спр.26; 1913, 1915: ф.1011, оп.13, 

спр.27. 

6. Шлюб: 1886-1889: ф.1011, оп.13, спр.23; 1896-1903: ф.1011, оп.13, спр.24; 1894-1895: ф.1011, 

оп.13, спр.25; 1901: ф.1011, оп.13, спр.26; 1915: ф.1011, оп.13, спр.27. 

8. Смерть: 1896-1899: ф.1011, оп.13, спр.24; 1894: ф.1011, оп.13, спр.25; 1915: ф.1011, оп.13, 

спр.27. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Самовиця Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1835: ф.706, оп.4, спр. 231; 1850: ф.706, оп.4, спр. 314; 1856: ф.706, оп.4, спр. 

339 

6. Шлюб: 1835: ф.706, оп.4, спр. 231; 1850: ф.706, оп.4, спр. 314; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1835: ф.706, оп.4, спр. 231; 1850: ф.706, оп.4, спр. 314; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1859: ф.706, оп.3, спр.60 

 



1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Сари Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.880; 1876: ф.1011, оп.6, спр.881; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.882;1878: ф.1011, оп.6, спр.884; 1879: ф.1011, оп.6, спр.884; 1880: ф.1011, оп.6, спр.885; 

1881: ф.1011, оп.6, спр.886; 1882: ф.1011, оп.6, спр.887; 1883: ф.1011, оп.6, спр.888; 1884: 

ф.1011, оп.6,спр.889; 1885: ф.1011, оп.6 спр.890; 1886: ф.1011, оп.6 спр.891; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.892; 1888:ф.1011, оп.6, спр.893; 1889: ф.1011, оп.6, спр.894; 1890: ф.1011, оп.6, спр.895; 

1891: ф.1011, оп.6, спр.896; 1892: ф.1011, оп.6, спр.897; 1893: ф.1011, оп.6, спр.898; 1894: 

ф.1011, оп.6, спр.899; 1895: ф.1011, оп.6, спр.900; 1896: ф.1011, оп.6, пр.901; 1897: ф.1011, оп.6, 

спр.902; 1898: ф.1011, оп.6, спр.903; 1899: ф.1011, оп.6, спр.904; 1900: ф.1011, оп.6, спр.905; 

1901: ф.1011, оп.6, спр.906; 1902: ф.1011, оп.6, спр.907; 1903: ф.1011, оп.6, спр.908; 1904: 

ф.1011, оп.6, спр.909; 1905: ф.1011, оп.6, спр.910; 19066 ф.1011, оп.6, спр.911; 1907: ф.1011, 

оп.6, спр.912; 1908: ф.1011, оп.6, спр.913; 1909: ф.1011, оп.6, спр.914; 1910: ф.1011, оп.6, 

спр.915; 1911: ф.1011, оп.6, спр.916; 1912: ф.1011, оп.6, спр.917; 1913: ф.1011, оп.6, спр.918; 

1914: ф.1011, оп.6, спр.919; 1915: ф.1011, оп.6, спр.920; 1916: ф.1011, оп.6, спр.921; 1917: 

ф.1011, оп.6, спр.922. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.880; 1876: ф.1011, оп.6, спр.881; 1878: ф.1011, оп.6, спр.884; 

1879: ф.1011, оп.6, спр.884; 1880: ф.1011, оп.6, спр.885; 1881: ф.1011, оп.6, спр.886; 1882: 

ф.1011, оп.6, спр.887; 1883: ф.1011, оп.6, спр.888; 1885: ф.1011, оп. 6,спр.890; 1886: ф.1011, оп.6 

спр.891; 1887: ф.1011, оп.6, спр.892; 1888:ф.1011, оп.6, спр.893; 1889: ф.1011, оп.6, спр.894; 

1890: ф.1011, оп.6, спр.895; 1891: ф.1011, оп.6, спр.896; 1892: ф.1011, оп.6, спр.897; 1893: 

ф.1011, оп.6, спр.898; 1894: ф.1011, оп.6, спр.899; 1895: ф.1011, оп.6, спр.900; 1896: ф.1011, оп.6, 

пр.901; 1897: ф.1011, оп.6, спр.902; 1898: ф.1011, оп.6, спр.903; 1899: ф.1011, оп.6, спр.904; 

1900: ф.1011, оп.6, спр.905; 1901: ф.1011, оп.6, спр.906; 1902: ф.1011, оп.6, спр.907; 1903: 

ф.1011, оп.6, спр.908; 1904: ф.1011, оп.6, спр.909; 1905: ф.1011, оп.6, спр.910; 19066 ф.1011, 

оп.6, спр.911; 1907: ф.1011, оп.6, спр.912; 1908: ф.1011, оп.6, спр.913; 1909: ф.1011, оп.6, 

спр.914; 1910: ф.1011, оп.6, спр.915; 1911: ф.1011, оп.6, спр.916; 1912: ф.1011, оп.6, спр.917; 

1913: ф.1011, оп.6, спр.918; 1914: ф.1011, оп.6, спр.919; 1915: ф.1011, оп.6, спр.920; 1916: 

ф.1011, оп.6, спр.921; 1917: ф.1011, оп.6, спр.922. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.880; 1876: ф.1011, оп.6, спр.881; 1878: ф.1011, оп.6, спр.884; 

1879: ф.1011, оп.6, спр.884; 1880: ф.1011, оп.6, спр.885; 1881: ф.1011, оп.6, спр.886; 1882: 

ф.1011, оп.6, спр.887; 1883: ф.1011, оп.6, спр.888; 1884: ф.1011, оп.6,спр.889; 1885: ф.1011, 

оп.6,спр.890; 1886: ф.1011, оп.6 спр.891; 1887: ф.1011, оп.6, спр.892; 1888:ф.1011, оп.6, спр.893; 

1889: ф.1011, оп.6, спр.894; 1890: ф.1011, оп.6, спр.895; 1891: ф.1011, оп.6, спр.896; 1892: 

ф.1011, оп.6, спр.897; 1893: ф.1011, оп.6, спр.898; 1894: ф.1011, оп.6, спр.899; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.900; 1896: ф.1011, оп.6, пр.901; 1897: ф.1011, оп.6, спр.902; 1898: ф.1011, оп.6, спр.903; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.904; 1901: ф.1011, оп.6, спр.906; 1902: ф.1011, оп.6, спр.907; 1903: 

ф.1011, оп.6, спр.908; 1904: ф.1011, оп.6, спр.909; 1905: ф.1011, оп.6, спр.910; 1906: ф.1011, оп.6, 

спр.911; 1907: ф.1011, оп.6, спр.912; 1908: ф.1011, оп.6, спр.913; 1909: ф.1011, оп.6, спр.914; 

1910: ф.1011, оп.6, спр.915; 1911: ф.1011, оп.6, спр.916; 1912: ф.1011, оп.6, спр.917; 1913: 

ф.1011, оп.6, спр.918; 1914: ф.1011, оп.6, спр.919; 1915: ф.1011, оп.6, спр.920; 1916: ф.1011, оп.6, 

спр.921; 1917: ф.1011, оп.6, спр.922. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Богородиці , с. Сари Гадяцького повіту. 

4. х. Ороханевий ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1875:ф.1011, оп.6, спр.923; 1876: ф.1011, оп.6, спр.924; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.925; 1878: ф.1011, оп.6, спр.926; 1879: ф.1011, оп.6 спр.927; 1880: ф.1011, оп.6, спр.928; 

1881: ф.1011, оп.6, спр.929; 1882: ф.1011, оп.6, спр.930; 1883: ф.1011, оп.6, спр.931; 1884: 

ф.1011, оп.6, спр.932; 1885: ф.1011, оп.6, спр.933; 1886: ф.1011, оп.6 спр.934; 1887: ф.1011, оп.6 

спр.935; 1888: ф.1011, оп.6 спр.936; 1889: ф.1011, оп.6, спр.937; 1890: ф.1011, оп.6, спр.938; 



1891: ф.1011, оп.6, спр.939; 1892: ф.1011, оп.6, спр.940; 1893: ф.1011, оп.6, спр.941; 1894: 

ф.1011, оп.6, спр.942; 1895: ф.1011, оп.6, спр.943; 1896: ф.1011, оп.6, спр.944; 1897: ф.1011, оп.6 

спр.945; 1898: ф.1011, оп.6, спр.946; 1899: ф.1011, оп.6, спр.947; 1900:ф.1011, оп.6, спр.948; 

1901: ф.1011, оп.6, спр.949; 1902: ф.1011, оп.6, спр.950; 1903: ф.1011, оп.6, спр.951; 1904: 

ф.1011, оп.6, спр.952; 1905: ф.1011оп.6, спр.953; 1906: ф.1011, оп.6, спр.954; 1907: ф.1011, оп.6, 

спр.955; 1908: ф.1011, оп.6, спр.956; 1909: ф.1011, оп.6, спр.957; 1910: ф.1011, оп.6, спр.958; 

1911: ф.1011, оп.6, спр.959; 1912: ф.1011, оп.6, спр.960; 1913: ф.1011, оп.6, спр.961; 1914: 

ф.1011, оп.6, спр.962; 1915: ф.1011, оп.6, спр.963; 1916: ф.1011, оп.6, спр.964; 1917: ф.1011, оп.6, 

спр.965. 

6. Шлюб: 1875:ф.1011, оп.6, спр.923; 1876: ф.1011, оп.6, спр.924; 1877: ф.1011, оп.6, спр.925; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.926; 1879: ф.1011, оп.6 спр.927; 1880: ф.1011, оп.6, спр.928; 1881: ф.1011, 

оп.6, спр.929; 1882: ф.1011, оп.6, спр.930; 1883: ф.1011, оп.6, спр.931; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.932; 1885: ф.1011, оп.6, спр.933; 1886: ф.1011, оп.6 спр.934; 1887: ф.1011, оп.6 спр.935; 

1888: ф.1011, оп.6 спр.936; 1889: ф.1011, оп.6, спр.937; 1890: ф.1011, оп.6, спр.938; 1891: ф.1011, 

оп.6, спр.939; 1892: ф.1011, оп.6, спр.940; 1893: ф.1011, оп.6, спр.941; 1894: ф.1011, оп.6, 

спр.942; 1895: ф.1011, оп.6, спр.943; 1896: ф.1011, оп.6, спр.944; 1897: ф.1011, оп.6 спр.945; 

1898: ф.1011, оп.6, спр.946; 1899: ф.1011, оп.6, спр.947; 1900:ф.1011, оп.6, спр.948; 1901: ф.1011, 

оп.6, спр.949; 1902: ф.1011, оп.6, спр.950; 1903: ф.1011, оп.6, спр.951; 1904: ф.1011, оп.6, 

спр.952; 1905: ф.1011оп.6, спр.953; 1906: ф.1011, оп.6, спр.954; 1907: ф.1011, оп.6, спр.955; 

1908: ф.1011, оп.6, спр.956; 1909: ф.1011, оп.6, спр.957; 1910: ф.1011, оп.6, спр.958; 1911: 

ф.1011, оп.6, спр.959; 1912: ф.1011, оп.6, спр.960; 1913: ф.1011, оп.6, спр.961; 1914: ф.1011, оп.6, 

спр.962; 1915: ф.1011, оп.6, спр.963; 1916: ф.1011, оп.6, спр.964; 1917: ф.1011, оп.6, спр.965. 

8. Смерть:1875:ф.1011, оп.6, спр.923; 1876: ф.1011, оп.6, спр.924; 1877: ф.1011, оп.6, спр.925; 

1878: ф.1011, оп.6, спр.926; 1879: ф.1011, оп.6 спр.927; 1880: ф.1011, оп.6, спр.928; 1881: ф.1011, 

оп.6, спр.929; 1882: ф.1011, оп.6, спр.930; 1883: ф.1011, оп.6, спр.931; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.932; 1885: ф.1011, оп.6, спр.933; 1886: ф.1011, оп.6 спр.934; 1887: ф.1011, оп.6 спр.935; 

1888: ф.1011, оп.6 спр.936; 1889: ф.1011, оп.6, спр.937; 1890: ф.1011, оп.6, спр.938; 1891: ф.1011, 

оп.6, спр.939; 1892: ф.1011, оп.6, спр.940; 1893: ф.1011, оп.6, спр.941; 1894: ф.1011, оп.6, 

спр.942; 1895: ф.1011, оп.6, спр.943; 1896: ф.1011, оп.6, спр.944; 1897: ф.1011, оп.6 спр.945; 

1898: ф.1011, оп.6, спр.946; 1899: ф.1011, оп.6, спр.947; 1900:ф.1011, оп.6, спр.948; 1901: ф.1011, 

оп.6, спр.949; 1902: ф.1011, оп.6, спр.950; 1903: ф.1011, оп.6, спр.951; 1904: ф.1011, оп.6, 

спр.952; 1905: ф.1011оп.6, спр.953; 1906: ф.1011, оп.6, спр.954; 1907: ф.1011, оп.6, спр.955; 

1908: ф.1011, оп.6, спр.956; 1909: ф.1011, оп.6, спр.957; 1910: ф.1011, оп.6, спр.958; 1911: 

ф.1011, оп.6, спр.959; 1912: ф.1011, оп.6, спр.960; 1913: ф.1011, оп.6, спр.961; 1914: ф.1011, оп.6, 

спр.962; 1915: ф.1011, оп.6, спр.963; 1916: ф.1011, оп.6, спр.964; 1917: ф.1011, оп.6, спр.965. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Сасинівка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3423; 1835: ф.801, оп.1, спр.3550; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3675; 1837: ф.801, оп.1, спр.3820; 1840: ф.801, оп.1, спр.4308; 1842: ф.801, оп.1, спр.4583; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4582; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3423; 1835: ф.801, оп.1, спр.3550; 1836: ф.801, оп.1, спр.3675; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3820; 1840: ф.801, оп.1, спр.4308; 1842: ф.801, оп.1, спр.4583; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4582; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3423; 1835: ф.801, оп.1, спр.3550; 1836: ф.801, оп.1, спр.3675; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3820; 1840: ф.801, оп.1, спр.4308; 1842: ф.801, оп.1, спр.4583; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4582; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765: ф.801, оп.1, спр.76; 1770: ф.801, оп.1, спр.259; 

1775: ф.801, оп.1, спр.437; 1777: ф.801, оп.1, спр.545; 1778: ф.801, оп.1, спр.576; 1781: ф.801, 

оп.1, спр.713; 1784: ф.801, оп.1, спр.815; 1785: ф.801, оп.1, спр.858; 1789: ф.801, оп.1, спр.1000; 

1800: ф.801, оп.1, спр.1438; 1801: ф.801, оп.1, спр.1522; 1809: ф.801, оп.1, спр.1943; 1816: ф.801, 

оп.1, спр.2169; 1819: ф.801, оп.2, спр.251; 1821: ф.801, оп.1, спр.2392; 1822: ф.801, оп.1, 



спр.2458; 1823: ф.801, оп.1, спр.2533; 1824: ф.801, оп.1, спр.2616; 1826: ф.801, оп.1, спр.2743; 

1827: ф.801, оп.1, спр.2812; 1829: ф.801, оп.1, спр.2962; 1830: ф.801, оп.1, спр.3065; 1831: ф.801, 

оп.1, спр.3156; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.411; 1834: ф.801, оп.1, 

спр.3385; 1837: ф.801, оп.1, спр.3790; 1838: ф.801, оп.1, спр.3904; 1839: ф.801, оп.1, спр.4053; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4154; 1841: ф.801, оп.1, спр.4259; 1842: ф.801, оп.1, спр.4418; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4487; 1851: ф.801, оп.2, спр.600. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Покровська церква, с. Сасинівка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1870-1871: ф.1011, оп.5, спр.157; 1872-1877: ф.1011, оп.5, спр.158; 1875-1877, 

1879-1880: ф.1011, оп.5, спр.159; 1881-1884, 1886-1887: ф.1011, оп.5, спр.160; 1888-1892: 

ф.1011, оп.5, спр.161; 1893-1896: ф.1011, оп.5, спр.162; 1894-1902: ф.1011, оп.5, спр.164; 1897-

1900: ф.1011, оп.5, спр.165; 1901-1905: ф.1011, оп5, спр.166; 1902-1910: ф.1011, оп.5, спр.167; 

1906-1907, 1909-1910: ф.1011, оп.5, спр.168; 1911-1913, 1915-1916: ф.1011, оп.5, спр.169; 1914-

1918, 1920-1921: ф.1011, оп.5, спр.170. 

6. Шлюб: 1870-1871: ф.1011, оп.5, спр.157; 1873-1876: ф.1011, оп.5, спр.158; 1875-1877, 1879-

1880: ф.1011, оп.5, спр.159; 1881-1884, 1886-1887: ф.1011, оп.5, спр.160; 1888-1892: ф.1011, 

оп.5, спр.161; 1893-1896: ф.1011, оп.5, спр.162; 1894-1918: ф.1011, оп.5, спр.163; 1897-1900: 

ф.1011, оп.5, спр.165; 1901-1905: ф.1011, оп5, спр.166; 1906-1907, 1909-1910: ф.1011, оп.5, 

спр.168; 1911-1913, 1915-1916: ф.1011, оп.5, спр.169. 

8. Смерть: 1870-1871, 1892-1904: ф.1011, оп.5, спр.157; 1872-1877: ф.1011, оп.5, спр.158; 1875-

1877, 1879-1880: ф.1011, оп.5, спр.159; 1881-1884, 1886-1887: ф.1011, оп.5, спр.160; 1888-1892: 

ф.1011, оп.5, спр.161; 1893-1896: ф.1011, оп.5, спр.162; 1914-1918, 1920: ф.1011, оп.5, спр.163; 

1897-1900: ф.1011, оп.5, спр.165; 1901-1905: ф.1011, оп5, спр.166; 1906-1907, 1909-1910: ф.1011, 

оп.5, спр.168; 1911-1913, 1915: ф.1011, оп.5, спр.169. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Преображенська церква, с. Сватки Гадяцького повіту. 

4. хх. На Сухій Грунці, Гілаївець, Крутий Звоз, Мазинка, Канатинець ( станом на 1902 р.). 

5. Народження : 1879,1881-1885: ф.1011, оп.6, спр.966; 1886-1889: ф.1011, оп.6, спр.967; 1890-

1894: ф.1011, оп.6, спр.968; 1895-1897: ф.1011, оп.6, спр.969; 1898-1902: ф.1011, оп.6, спр.970; 

1903-1906; ф.1011, оп.6, спр.971; 1907-1910: ф.1011, оп.6, спр.972; 1911-1913: ф.1011, оп.6, 

спр.973; 1915-1917: ф.1011, оп.6, спр.974. 

6. Шлюб: 1879,1881-1885: ф.1011, оп.6, спр.966; 1886-1889: ф.1011, оп.6, спр.967; 1890-1894: 

ф.1011, оп.6, спр.968; 1895-1897: ф.1011, оп.6, спр.969; 1898-1902: ф.1011, оп.6, спр.970; 1903-

1906; ф.1011, оп.6, спр.971; 1907-1910: ф.1011, оп.6, спр.972; 1911-1913: ф.1011, оп.6, спр.973; 

1915-1917: ф.1011, оп.6, спр.974. 

8. Смерть: 1879,1881-1885: ф.1011, оп.6, спр.966; 1886-1889: ф.1011, оп.6, спр.967; 1890-1894: 

ф.1011, оп.6, спр.968; 1895-1897: ф.1011, оп.6, спр.969; 1898-1902: ф.1011, оп.6, спр.970; 1903-

1906; ф.1011, оп.6, спр.971; 1907-1910: ф.1011, оп.6, спр.972; 1911-1913: ф.1011, оп.6, спр.973; 

1915-1917: ф.1011, оп.6, спр.974. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Михайлівська церква, с. Свиридівка Лохвицького повіту.  

4. х. Чагли (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.131; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.132; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.133; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.134; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.135. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.131; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.132; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.133; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.134; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.135. 



8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.131; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.132; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.133; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.134; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.135. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Свічківка Пирятинського повіту 

4. Хут. Остапівка, Хомівщина, дер. Кохнівка, Ковтунівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1835: ф.801, оп.1, спр.3551; 1836: ф.801, оп.1, спр.3676; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3949; 1840: ф.801, оп.1, спр.4309; 1842: ф.801, оп.1, спр.4584; 

6. Шлюб: 1835: ф.801, оп.1, спр.3551; 1836: ф.801, оп.1, спр.3676; 1837: ф.801, оп.1, спр.3949; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4309; 1842: ф.801, оп.1, спр.4584; 

7. Смерть: 1835: ф.801, оп.1, спр.3551; 1836: ф.801, оп.1, спр.3676; 1837: ф.801, оп.1, спр.3949; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4309; 1842: ф.801, оп.1, спр.4584; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1823: ф.801, оп.1, спр.2534; 1824: ф.801, оп.1, 

спр.2617; 1825: ф.801, оп.1, спр.2682; 1826: ф.801, оп.1, спр.2743; 1827: ф.801, оп.1, спр.2812; 

1828: ф.801, оп.1, спр.2892; 1830: ф.801, оп.2, спр.212; 1830: ф.801, оп.1, спр.3065; 1831: ф.801, 

оп.1, спр.3157;1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1834: ф.801, оп.1, спр.3385; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3791; 1838: ф.801, оп.1, спр.3905; 1839: ф.801, оп.1, спр.4054; 1840: ф.801, оп.1, спр.4155; 

1841: ф.801, оп.1, спр.4259; 1842: ф.801, оп.1, спр.4419; 1843: ф.801, оп.1, спр.4508; 1851: ф.801, 

оп.2, спр.599. 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська  церква, с. Семенівка Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Мар’їнська, Дмитрівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1847-1856: ф.706, оп.5, спр. 2 

6. Шлюб: 1847-1856: ф.706, оп.5, спр. 2 

8. Смерть: 1801-1856: ф.706, оп.5, спр. 2 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архидияконо-Стефанівська церква, с. Семенівка Переяславського повіту 

4. Дер. Леляки, хут. Хмелевик (станом на 1802 р.)  

 5. Народження: 1847-1852: ф.706, оп.4, спр. 302; 1853-1858: ф.706, оп.4, спр. 329; 1859-1864: 

ф.706, оп.4, спр. 350 

6. Шлюб: 1847-1852: ф.706, оп.4, спр. 302; 1853-1858: ф.706, оп.4, спр. 329; 1859-1864: ф.706, 

оп.4, спр. 350 

8. Смерть: 1847-1852: ф.706, оп.4, спр. 302; 1853-1858: ф.706, оп.4, спр. 329; 1859-1864: ф.706, 

оп.4, спр. 350 

 

1. Чернігівська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, м-ко Семиполки Козелецького повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1806-1815: ф.706, оп.4, спр. 60 

6. Шлюб: 1806-1815: ф.706, оп.4, спр. 60 

8. Смерть: 1806-1815: ф.706, оп.4, спр. 60 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, с. Сенківці Золотоніського повіту 

4. Хут. Подольський (станом на 1802 р.)  

5. Народження: 1813: ф.706, оп.4, спр. 93; 1842: ф.706, оп.4, спр. 285  

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.4, спр. 93; 1842: ф.706, оп.4, спр. 285  



8. Смерть: 1813: ф.706, оп.4, спр. 93; 1842: ф.706, оп.4, спр. 285  

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1804: ф.706, оп.4, спр.46; 1842: ф.706, оп.4, спр.282 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Христового, с. Сенча Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9,  спр.141; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.142; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.143; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.144; 1908: ф.1011, оп.9, спр.145; 1910,1912-

1917: ф.1011, оп.9, спр.146; 1918-1920: ф.1011, оп.9, спр.148. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9,  спр.141; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.142; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.143; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.144; 1908: ф.1011, оп.9, спр.145; 1910,1912-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.146; 1918-1920: ф.1011, оп.9, спр.148. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9,  спр.141; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.142; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.143; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.144; 1908: ф.1011, оп.9, спр.145; 1910,1912-

1917: ф.1011, оп.9, спр.146; 1918-1920: ф.1011, оп.9, спр.148. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська церкви, с. Сенча Лохвицького повіту. 

4. с. Кононівка, х. Рудка (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9,  спр.141; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.142; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.143; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.144; 1908: ф.1011, оп.9, спр.145; 1910,1912-

1917: ф.1011, оп.9, спр.146; 1918: ф.1011, оп.9, спр.147. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9,  спр.141; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.142; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.143; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.144; 1908: ф.1011, оп.9, спр.145; 1910,1912-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.146; 1918: ф.1011, оп.9, спр.147. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9,  спр.141; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.142; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.143; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.144; 1908: ф.1011, оп.9, спр.145; 1910,1912-

1917: ф.1011, оп.9, спр.146; 1918: ф.1011, оп.9, спр.147. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська  церква, с. Сенча Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9,  спр.141; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.142; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.143; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.144; 1908: ф.1011, оп.9, спр.145; 1910,1912-

1917: ф.1011, оп.9, спр.146. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9,  спр.141; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.142; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.143; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.144; 1908: ф.1011, оп.9, спр.145; 1910,1912-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.146. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9,  спр.141; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.142; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.143; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.144; 1908: ф.1011, оп.9, спр.145; 1910,1912-

1917: ф.1011, оп.9, спр.146. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія.  

3. Церква Різдва Богородиці, с. Сергіївка (с. Краснознаменка)  Гадяцького повіту. 

4. хх. Чернечій, Базарківщина, Лободиний ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1878: ф.1011, оп.6, спр.391; 1880: ф.1011. оп.6, спр.392; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.393; 1882: ф.1011, оп.6, спр.394; 1883: ф.1011, оп.6, спр.395; 1885: ф.1011, оп.6, спр.396; 

1886: ф.1011, оп.6, спр.397; 1887: ф.1011, оп.6, спр.398; 1888: ф.1011, оп.6, спр.399; 1889: 

ф.1011, оп.6, спр.400; 1890: ф.1011, оп.6, спр.401; 1891: ф.1011, оп.6, спр.402; 1892: ф.1011, оп.6, 

спр.403; 1893: ф.1011, оп.6, спр.404; 1894: ф.1011, оп.6, спр.405; 1895: ф.1011, оп.6, спр. 406; 



1896: ф.1011, оп.6, спр.407; 1897: ф.1011. оп.6, спр.408; 1899: ф.1011, оп.6, спр.409; 1900: 

ф.1011, оп.6, спр.410; 1901: ф.1011, оп.6, спр.411; 1902: ф.1011, оп.6, спр.412; 1903: ф.1011, оп.6, 

спр.413; 1904: ф.1011, оп.6, спр.414; 1905: ф.1011, оп.6, спр.415; 1906: ф.1011, оп.6, спр.416; 

1907: ф.1011, оп.6, спр.417; 418: ф.1011, оп.6, спр.418; 1090: ф.1011,оп.6, спр.419; 1910: ф.1011, 

оп.6, спр.420; 1911: ф.1011, оп.6, спр.421; 1912: ф.1011, оп.6, спр.422; 1913: ф.1011, оп.6, 

спр.423. 

6. Шлюб: 1878: ф.1011, оп.6, спр.391; 1880: ф.1011. оп.6, спр.392; 1881: ф.1011, оп.6, спр.393; 

1882: ф.1011, оп.6, спр.394; 1883: ф.1011, оп.6, спр.395; 1885: ф.1011, оп.6, спр.396; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.397; 1887: ф.1011, оп.6, спр.398; 1888: ф.1011, оп.6, спр.399; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.400; 1890: ф.1011, оп.6, спр.401; 1891: ф.1011, оп.6, спр.402; 1892: ф.1011, оп.6, спр.403; 

1893: ф.1011, оп.6, спр.404; 1894: ф.1011, оп.6, спр.405; 1895: ф.1011, оп.6, спр. 406; 1896: 

ф.1011, оп.6, спр.407; 1897: ф.1011. оп.6, спр.408; 1899: ф.1011, оп.6, спр.409; 1900: ф.1011, оп.6, 

спр.410; 1901: ф.1011, оп.6, спр.411; 1902: ф.1011, оп.6, спр.412; 1903: ф.1011, оп.6, спр.413; 

1904: ф.1011, оп.6, спр.414; 1905: ф.1011, оп.6, спр.415; 1906: ф.1011, оп.6, спр.416; 1907: 

ф.1011, оп.6, спр.417; 418: ф.1011, оп.6, спр.418; 1090: ф.1011,оп.6, спр.419; 1910: ф.1011, оп.6, 

спр.420; 1911: ф.1011, оп.6, спр.421; 1912: ф.1011, оп.6, спр.422; 1913: ф.1011, оп.6, спр.423. 

8. Смерть: 1878: ф.1011, оп.6, спр.391; 1880: ф.1011. оп.6, спр.392; 1881: ф.1011, оп.6, спр.393; 

1882: ф.1011, оп.6, спр.394; 1883: ф.1011, оп.6, спр.395; 1885: ф.1011, оп.6, спр.396; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.397; 1887: ф.1011, оп.6, спр.398; 1888: ф.1011, оп.6, спр.399; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.400; 1890: ф.1011, оп.6, спр.401; 1891: ф.1011, оп.6, спр.402; 1892: ф.1011, оп.6, спр.403; 

1893: ф.1011, оп.6, спр.404; 1894: ф.1011, оп.6, спр.405; 1895: ф.1011, оп.6, спр. 406; 1896: 

ф.1011, оп.6, спр.407; 1897: ф.1011. оп.6, спр.408; 1899: ф.1011, оп.6, спр.409; 1900: ф.1011, оп.6, 

спр.410; 1901: ф.1011, оп.6, спр.411; 1902: ф.1011, оп.6, спр.412; 1903: ф.1011, оп.6, спр.413; 

1904: ф.1011, оп.6, спр.414; 1905: ф.1011, оп.6, спр.415; 1906: ф.1011, оп.6, спр.416; 1907: 

ф.1011, оп.6, спр.417; 418: ф.1011, оп.6, спр.418; 1090: ф.1011,оп.6, спр.419; 1910: ф.1011, оп.6, 

спр.420; 1911: ф.1011, оп.6, спр.421; 1912: ф.1011, оп.6, спр.422; 1913: ф.1011, оп.6, спр.423. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Сергіївка Пирятинського повіту 

4. Хут. Горбачівка (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3424; 1835: ф.801, оп.1, спр.3552; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3677; 1837: ф.801, оп.1, спр.3950; 1840: ф.801, оп.1, спр.4310; 1842: ф.801, оп.1, спр.4585; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4586; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3424; 1835: ф.801, оп.1, спр.3552; 1836: ф.801, оп.1, спр.3677; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3950; 1840: ф.801, оп.1, спр.4310; 1842: ф.801, оп.1, спр.4585; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4586; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3424; 1835: ф.801, оп.1, спр.3552; 1836: ф.801, оп.1, спр.3677; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3950; 1840: ф.801, оп.1, спр.4310; 1842: ф.801, оп.1, спр.4585; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4586; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1784: ф.801, оп.1, спр.816; 1789: ф.801, оп.1, спр.1000; 

1790: ф.801, оп.1, спр.1043; 1793: ф.801, оп.1, спр.1138; 1796: ф.801, оп.2, спр.45; 1799: ф.801, 

оп.1, спр.1374; 1813: ф.801, оп.1, спр.2038; 1814: ф.801, оп.1, спр.2075; 1815: ф.801, оп.1, 

спр.2116; 1816: ф.801, оп.1, спр.2169; 1818: ф.801, оп.1, спр.2250; 1819: ф.801, оп.1, спр.2298; 

1821: ф.801, оп.1, спр.2392; 1822: ф.801, оп.1, спр.2458; 1823: ф.801, оп.1, спр.2535; 1824: ф.801, 

оп.1, спр.2618; 1826: ф.801, оп.1, спр.2742; 1828: ф.801, оп.1, спр.2875; 1829: ф.801, оп.1, 

спр.2955; 1830: ф.801, оп.1, спр.3062; 1831: ф.801, оп.1, спр.3159; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 

1833: ф.801, оп.2, спр.410; 1834: ф.801, оп.1, спр.3386; 1837: ф.801, оп.1, спр.3792; 1838: ф.801, 

оп.1, спр.3906; 1839: ф.801, оп.1, спр.4055; 1840: ф.801, оп.1, спр.4156; 1841: ф.801, оп.2, 

спр.501; 1842: ф.801, оп.1, спр.4421; 1843: ф.801, оп.1, спр.4509.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Олександро-Невська церква, с. Середняки Гадяцького повіту. 



4. с. Коновал, х. Ветхалівка ( станом на 1902 р.). 

5. Народження : 1880: ф.1011, оп.6, спр.975: 1881: ф.1011, оп.6, спр.976; 1882: ф.1011, оп.6, 

спр.977; 1883: ф.1011, оп.6, спр.978; 1884: ф.1011, оп.6, спр.979; 1885: ф.1011, оп.6, спр.980; 

1886: ф.1011, оп.6, спр.981; 1887: ф.1011, оп.6, спр.982; 1888: ф.1011, оп.6, спр.983; 1889: 

ф.1011, оп.6, спр.984; 1890: ф.1011, оп.6, спр.985; 1891: ф.1011, оп.6, спр.986; 1893: ф.1011, оп.6, 

спр.987; 1894: ф.1011, оп.6, спр.988; 1895: ф.1011, оп.6, спр.989; 1896: ф.1011, оп.6, спр.990; 

1897; ф.1011, оп.6, спр.991; 1898: ф.1011, оп.6, спр.992; 1899: ф.1011, оп.6, спр.993; 1900: 

ф.1011, оп.6, спр.994; 1901: ф.1011, оп.6, спр.995; 1902: ф.1011, оп.6, спр.996; 1903: ф.1011, оп.6, 

спр.997; 1904: ф.1011, оп.6, спр.998; 1905: ф.1011, оп.6, спр.999; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1000; 

1907: ф.1011, оп.6, спр. 1001; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1002; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1003; 1910: 

ф.1011, оп.6, спр.1004; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1005; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1006; 1913: ф.1011, 

оп.6, спр.1007; 1914: ф.1011, оп.6, спр.1008; 1915: ф.1011, оп.6, спр.1009; 1916: ф.1011, оп.6, 

спр.1010. 

6. Шлюб:    1880: ф.1011, оп.6, спр.975: 1881: ф.1011, оп.6, спр.976; 1882: ф.1011, оп.6, спр.977; 

1883: ф.1011, оп.6, спр.978; 1884: ф.1011, оп.6, спр.979; 1885: ф.1011, оп.6, спр.980; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.981; 1887: ф.1011, оп.6, спр.982; 1888: ф.1011, оп.6, спр.983; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.984; 1890: ф.1011, оп.6, спр.985; 1891: ф.1011, оп.6, спр.986; 1893: ф.1011, оп.6, спр.987; 

1894: ф.1011, оп.6, спр.988; 1895: ф.1011, оп.6, спр.989; 1896: ф.1011, оп.6, спр.990; 1897; 

ф.1011, оп.6, спр.991; 1898: ф.1011, оп.6, спр.992; 1899: ф.1011, оп.6, спр.993; 1900: ф.1011, оп.6, 

спр.994; 1901: ф.1011, оп.6, спр.995; 1902: ф.1011, оп.6, спр.996; 1903: ф.1011, оп.6, спр.997; 

1904: ф.1011, оп.6, спр.998; 1905: ф.1011, оп.6, спр.999; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1000; 1907: 

ф.1011, оп.6, спр. 1001; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1002; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1003; 1910: ф.1011, 

оп.6, спр.1004; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1005; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1006; 1913: ф.1011, оп.6, 

спр.1007; 1914: ф.1011, оп.6, спр.1008; 1915: ф.1011, оп.6, спр.1009; 1916: ф.1011, оп.6, 

спр.1010. 

8. Смерть:     1880: ф.1011, оп.6, спр.975: 1881: ф.1011, оп.6, спр.976; 1882: ф.1011, оп.6, спр.977; 

1883: ф.1011, оп.6, спр.978; 1884: ф.1011, оп.6, спр.979; 1885: ф.1011, оп.6, спр.980; 1886: 

ф.1011, оп.6, спр.981; 1887: ф.1011, оп.6, спр.982; 1888: ф.1011, оп.6, спр.983; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.984; 1890: ф.1011, оп.6, спр.985; 1891: ф.1011, оп.6, спр.986; 1893: ф.1011, оп.6, спр.987; 

1894: ф.1011, оп.6, спр.988; 1895: ф.1011, оп.6, спр.989; 1896: ф.1011, оп.6, спр.990; 1897; 

ф.1011, оп.6, спр.991; 1898: ф.1011, оп.6, спр.992; 1899: ф.1011, оп.6, спр.993; 1900: ф.1011, оп.6, 

спр.994; 1901: ф.1011, оп.6, спр.995; 1902: ф.1011, оп.6, спр.996; 1903: ф.1011, оп.6, спр.997; 

1904: ф.1011, оп.6, спр.998; 1905: ф.1011, оп.6, спр.999; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1000; 1907: 

ф.1011, оп.6, спр. 1001; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1002; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1003; 1910: ф.1011, 

оп.6, спр.1004; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1005; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1006; 1913: ф.1011, оп.6, 

спр.1007; 1914: ф.1011, оп.6, спр.1008; 1915: ф.1011, оп.6, спр.1009; 1916: ф.1011, оп.6, 

спр.1010. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, с. Свинарне (с. Соснівка ) Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження:1875: ф.1011, оп.6, спр.1011; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 1012; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1013; 1878: ф.1011, оп.6, спр. 1014; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1015; 1880: ф.1011, оп.6, 

спр.1016; 1881: ф.1011, оп.6, спр.1017; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1018; 1883: ф.1011, оп.6, 

спр.1019; 1884: ф.1011, оп.6, спр.1020; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1021; 1886: ф.1011, оп.6, 

спр.1022; 1887: ф.1011, оп.6, спр.1023; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1024; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.1025; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1026; 1891: ф.1011, оп.6, спр.1027; 1892: ф.1011, оп.6, 

спр.1028; 1893: ф.1011, оп.6, спр.1029; 1894: ф.1011, оп.6, спр.1030; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.1031; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1032; 1897: ф.1011, оп.6, спр.1033; 1898: ф.1011, оп.6,спр.1034; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.1035; 1900: ф.1011, оп.6, спр.1036; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1037; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.1038; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1039; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1040; 1905: ф.1011, 

оп.6, спр.1041; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1042; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1043; 1908: ф.1011, оп.6, 



спр.1044; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1045; 1910: ф.1011, оп.6,спр.1046; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1047; 

1912: ф.1011, оп.6,спр.1048; 1913: ф.1011, оп.6, спр.1049. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.1011; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 1012; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1013; 1878: ф.1011, оп.6, спр. 1014; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1015; 1880: ф.1011, оп.6, 

спр.1016; 1881: ф.1011, оп.6, спр.1017; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1018; 1883: ф.1011, оп.6, 

спр.1019; 1884: ф.1011, оп.6, спр.1020; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1021; 1886: ф.1011, оп.6, 

спр.1022; 1887: ф.1011, оп.6, спр.1023; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1024; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.1025; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1026; 1891: ф.1011, оп.6, спр.1027; 1892: ф.1011, оп.6, 

спр.1028; 1893: ф.1011, оп.6, спр.1029; 1894: ф.1011, оп.6, спр.1030; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.1031; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1032; 1897: ф.1011, оп.6, спр.1033; 1898: ф.1011, оп.6,спр.1034; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.1035; 1900: ф.1011, оп.6, спр.1036; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1037; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.1038; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1039; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1040; 1905: ф.1011, 

оп.6, спр.1041; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1042; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1043; 1908: ф.1011, оп.6, 

спр.1044; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1045; 1910: ф.1011, оп.6,спр.1046; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1047; 

1912: ф.1011, оп.6,спр.1048; 1913: ф.1011, оп.6, спр.1049. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.1011; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 1012; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1013; 1878: ф.1011, оп.6, спр. 1014; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1015; 1880: ф.1011, оп.6, 

спр.1016; 1881: ф.1011, оп.6, спр.1017; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1018; 1883: ф.1011, оп.6, 

спр.1019; 1884: ф.1011, оп.6, спр.1020; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1021; 1886: ф.1011, оп.6, 

спр.1022; 1887: ф.1011, оп.6, спр.1023; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1024; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.1025; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1026; 1891: ф.1011, оп.6, спр.1027; 1892: ф.1011, оп.6, 

спр.1028; 1893: ф.1011, оп.6, спр.1029; 1894: ф.1011, оп.6, спр.1030; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.1031; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1032; 1897: ф.1011, оп.6, спр.1033; 1898: ф.1011, оп.6,спр.1034; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.1035; 1900: ф.1011, оп.6, спр.1036; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1037; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.1038; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1039; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1040; 1905: ф.1011, 

оп.6, спр.1041; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1042; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1043; 1908: ф.1011, оп.6, 

спр.1044; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1045; 1910: ф.1011, оп.6,спр.1046; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1047; 

1912: ф.1011, оп.6,спр.1048; 1913: ф.1011, оп.6, спр.1049. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Скоробагатьки Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5 Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.149; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.150; 1894-1899: 

ф.1011, оп.9, спр.151; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.152; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.153. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.149; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.150; 1894-1899: ф.1011, 

оп.9, спр.151; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.152; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.153. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.149; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.150; 1894-1899: ф.1011, 

оп.9, спр.151; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.152; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.153. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква, с. Скоробагатьки  (с. Гаївщина) Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.33; 1886-1892: ф.1011,оп.9, спр.34; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.35; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.36; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.37. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.33; 1886-1892: ф.1011,оп.9, спр.34; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.35; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.36; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.37. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.33; 1886-1892: ф.1011,оп.9, спр.34; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.35; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.36; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.37. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Стрітенська церква, с. Скородистик Золотоніського повіту 



4. Не встановлено 

5. Народження: 1813: ф.706, оп.4, спр. 101; 1837: ф.706, оп.3, спр. 36; 1856: ф.706, оп.4, спр. 338 

6. Шлюб: 1813: ф.706, оп.4, спр. 101; 1856: ф.706, оп.4, спр. 338 

8. Смерть: 1813: ф.706, оп.4, спр. 101; 1856: ф.706, оп.4, спр. 338 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1815: ф.706, оп.4, спр.101; 1859: ф.706, оп.3, спр.56 

         

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Сомове (Сомівка) Костянтиноградського повіту 

4. Дер. Зайцівка, Займанська, Семенівка, Павлівка, хут. Олексівські (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 

1869: ф.706, оп.5, спр. 14 

6. Шлюб: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

8. Смерть: 1866: ф.706, оп.5, спр. 9; 1867: ф.706, оп.5, спр. 11; 1868: ф.706, оп.5, спр. 13; 1869: 

ф.706, оп.5, спр. 14 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Миколаївська церква, м-ко Сорочинці Миргородського повіту 

4. хх. Ханковий, Ляхновий (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1764-1786: ф.1011, оп.1, спр.183; 1784-1788: ф.1011, оп.1, спр.184; 1828-1836: 

ф.1011, оп.1, спр.185; 1837-1846: ф.1011, оп.1, спр.186. 

6. Шлюб: 1764-1786: ф.1011, оп.1, спр.183; 1784-1786: ф.1011, оп.1, спр.184; 1828-1836: ф.1011, 

оп.1, спр.185; 1837-1846: ф.1011, оп.1, спр.186. 

8. Смерть: 1764-1786: ф.1011, оп.1, спр.183; 1784-1787: ф.1011, оп.1, спр.184; 1828-1836: ф.1011, 

оп.1, спр.185; 1837-1846: ф.1011, оп.1, спр.186. 

9. Шлюбні опити: 1838-1851: ф.1011, оп.1, спр.187. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, м-ко Сорочинці Миргородського повіту 

4. хх. Кузьменковий, Байрак, Довгалевий, Ворониний, Прохватиловий, Бокитьковий, 

Шульженковий (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1800: ф.1011, оп.1, спр.166; 1838: ф.1011, оп.1, спр.170. 

6. Шлюб: 1800: ф.1011, оп.1, спр.166. 

8. Смерть: 1800: ф.1011, оп.1, спр.166; 1838: ф.1011, оп.1, спр.170. 

9. Шлюбні опити: 1803-1824: ф.1011, оп.1, спр.167. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, м-ко Сорочинці Миргородського повіту 

4. хх. Мареничів, Остріжний, Бокитьковий, Солонці, Улизьковий, Довгалевий, Борисенковий, 

Варченковий, Цисевий (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1741-1763: ф.1011, оп.1, спр.177; 1814-1823: ф.1011, оп.1, спр.141; 1827-1838: 

ф.1011, оп.1, спр.179; 1845-1848: ф.1011, оп.1, спр.180. 

6. Шлюб: 1741-1763: ф.1011, оп.1, спр.177; 1827-1838: ф.1011, оп.1, спр.179; 1845-1848: ф.1011, 

оп.1, спр.180. 

8. Смерть: 1741-1763: ф.1011, оп.1, спр.177; 1827-1838: ф.1011, оп.1, спр.179; 1845-1848: ф.1011, 

оп.1, спр.180 

9. Шлюбні опити: 1816-1837: ф.1011, оп.1, спр.178; 1816-1837: ф.1011, оп.1, спр.178. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 



3. Хрестовоздвиженська церква, м-ко Сорочинці Миргородського повіту 

4. хх. Довгалевий, Острижній, Пологи, Солонці (станом на 1902 р.) 

5. Народження:  1788-1814: ф.1011, оп.1, спр.137; 1807-1808, 1810-1812: ф.1011, оп.1, спр.139; 

1815, 1817-1821: ф.1011, оп.1, спр.140; 1827-1828: ф.1011, оп.1, спр.142; 1828-1835: ф.1011, 

оп.1, спр.143; 1844-1848: ф.1011, оп.1, спр.146. 

6. Шлюб: 1789-1802: ф.1011, оп.1, спр.137; 1807-1808, 1810-1812: ф.1011, оп.1, спр.139; 1815, 

1817-1821: ф.1011, оп.1, спр.140; 1827-1835 ф.1011, оп.1, спр.143. 

8. Смерть: 1879- 1802: ф.1011, оп.1, спр.137; 1807-1808, 1810-1812: ф.1011, оп.1, спр.139; 1815, 

1817-1821: ф.1011, оп.1, спр.140; 1827-1835: ф.1011, оп.1, спр.143. 

9. Шлюбні опити: 1838-1850: ф.1011, оп.1, спр.145; 1851-1866: ф.1011, оп.1, спр.147. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква , с. Соснівка (с. Свинарне) Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження:1875: ф.1011, оп.6, спр.1011; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 1012; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1013; 1878: ф.1011, оп.6, спр. 1014; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1015; 1880: ф.1011, оп.6, 

спр.1016; 1881: ф.1011, оп.6, спр.1017; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1018; 1883: ф.1011, оп.6, 

спр.1019; 1884: ф.1011, оп.6, спр.1020; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1021; 1886: ф.1011, оп.6, 

спр.1022; 1887: ф.1011, оп.6, спр.1023; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1024; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.1025; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1026; 1891: ф.1011, оп.6, спр.1027; 1892: ф.1011, оп.6, 

спр.1028; 1893: ф.1011, оп.6, спр.1029; 1894: ф.1011, оп.6, спр.1030; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.1031; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1032; 1897: ф.1011, оп.6, спр.1033; 1898: ф.1011, оп.6,спр.1034; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.1035; 1900: ф.1011, оп.6, спр.1036; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1037; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.1038; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1039; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1040; 1905: ф.1011, 

оп.6, спр.1041; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1042; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1043; 1908: ф.1011, оп.6, 

спр.1044; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1045; 1910: ф.1011, оп.6,спр.1046; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1047; 

1912: ф.1011, оп.6,спр.1048; 1913: ф.1011, оп.6, спр.1049. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.1011; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 1012; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1013; 1878: ф.1011, оп.6, спр. 1014; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1015; 1880: ф.1011, оп.6, 

спр.1016; 1881: ф.1011, оп.6, спр.1017; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1018; 1883: ф.1011, оп.6, 

спр.1019; 1884: ф.1011, оп.6, спр.1020; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1021; 1886: ф.1011, оп.6, 

спр.1022; 1887: ф.1011, оп.6, спр.1023; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1024; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.1025; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1026; 1891: ф.1011, оп.6, спр.1027; 1892: ф.1011, оп.6, 

спр.1028; 1893: ф.1011, оп.6, спр.1029; 1894: ф.1011, оп.6, спр.1030; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.1031; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1032; 1897: ф.1011, оп.6, спр.1033; 1898: ф.1011, оп.6,спр.1034; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.1035; 1900: ф.1011, оп.6, спр.1036; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1037; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.1038; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1039; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1040; 1905: ф.1011, 

оп.6, спр.1041; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1042; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1043; 1908: ф.1011, оп.6, 

спр.1044; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1045; 1910: ф.1011, оп.6,спр.1046; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1047; 

1912: ф.1011, оп.6,спр.1048; 1913: ф.1011, оп.6, спр.1049. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.1011; 1876: ф.1011, оп.6, спр. 1012; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1013; 1878: ф.1011, оп.6, спр. 1014; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1015; 1880: ф.1011, оп.6, 

спр.1016; 1881: ф.1011, оп.6, спр.1017; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1018; 1883: ф.1011, оп.6, 

спр.1019; 1884: ф.1011, оп.6, спр.1020; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1021; 1886: ф.1011, оп.6, 

спр.1022; 1887: ф.1011, оп.6, спр.1023; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1024; 1889: ф.1011, оп.6, 

спр.1025; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1026; 1891: ф.1011, оп.6, спр.1027; 1892: ф.1011, оп.6, 

спр.1028; 1893: ф.1011, оп.6, спр.1029; 1894: ф.1011, оп.6, спр.1030; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.1031; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1032; 1897: ф.1011, оп.6, спр.1033; 1898: ф.1011, оп.6,спр.1034; 

1899: ф.1011, оп.6, спр.1035; 1900: ф.1011, оп.6, спр.1036; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1037; 1902: 

ф.1011, оп.6, спр.1038; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1039; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1040; 1905: ф.1011, 

оп.6, спр.1041; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1042; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1043; 1908: ф.1011, оп.6, 

спр.1044; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1045; 1910: ф.1011, оп.6,спр.1046; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1047; 

1912: ф.1011, оп.6,спр.1048; 1913: ф.1011, оп.6, спр.1049. 



 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архангело-Михайлівська церква, с. Старовірівка Костянтиноградського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1861-1863: ф.706, оп.5, спр. 6 

6. Шлюб: 1861-1863: ф.706, оп.5, спр. 6 

8. Смерть: 1861-1863: ф.706, оп.5, спр. 6 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Воскресенська церква, с. Степанівка Зіньківського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1887, 1910: ф.1011, оп.4, спр.45. 

6. Шлюб: 1887, 1910: ф.1011, оп.4, спр.45. 

8 Смерть: 1887, 1910: ф.1011, оп.4, спр.45. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Всіх Святих, с. Степуки Лохвицького повіту. 

4. х. Зеленковський (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1892: ф.1011, оп.7, спр.122; 1897: ф.1011, оп.7, спр.123. 

6. Шлюб: 1892: ф.1011, оп.7, спр.122; 1897: ф.1011, оп.7, спр.123. 

8. Смерть: 1892: ф.1011, оп.7, спр.122; 1897: ф.1011, оп.7, спр.123. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Всіх Святих , с. Степуки Лохвицького повіту. 

4. х. Зеленковський (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр. 136; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.137; 1893-

1900: ф.1011, оп.9, спр.138; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.139; 1910,1912-1917: ф.1011, оп.9, 

спр.140. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр. 136; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.137; 1893-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.138; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.139; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.9, спр.140. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр. 136; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.137; 1893-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.138; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.139; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.9, спр.140. 

  

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Парасковецька церква, с. Сухоносівка Лохвицького повіту. 

4. хх. Човновий, Босаго (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1900: ф.1011, оп.7, спр.24; 1903: ф.1011, оп.7, спр.51; 1894: ф.1011, оп.7, 

спр.104; 1885-1899: ф.1011, оп.7, спр.119; 1874-1885: ф.1011, оп.7, спр.120; 1879-1885: ф.1011, 

оп.7, спр.121; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.122; 1895-1899: ф.1011, оп.7, спр.123; 1899-1904: 

ф.1011, оп.7, спр.124; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.125; 1905-1912: ф.1011, оп.7, спр.126; 1910, 

1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.127; 1912-1919: ф.1011, оп.7, спр.128; 1859, 1861-1873: ф.1011, 

оп.7, спр.129. 

6. Шлюб: 1900: ф.1011, оп.7, спр.24; 1903: ф.1011, оп.7, спр.51; 1894: ф.1011, оп.7, спр.104; 

1891-1898: ф.1011, оп.7, спр.119; 1874-1890: ф.1011, оп.7, спр.120; 1879-1885: ф.1011, оп.7, 

спр.121; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.122; 1895-1899: ф.1011, оп.7, спр.123; 1899-1904: ф.1011, 

оп.7, спр.124; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.125; 1905, 1908-1913: ф.1011, оп.7, спр.126; 1910, 

1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.127; 1911-1919: ф.1011, оп.7, спр.128; 1860-1873: ф.1011, оп.7, 

спр.129. 



8. Смерть: 1900: ф.1011, оп.7, спр.24; 1903: ф.1011, оп.7, спр.51; 1894: ф.1011, оп.7, спр.104; 

1890-1896: ф.1011, оп.7, спр.119; 1874-1890: ф.1011, оп.7, спр.120; 1879-1885: ф.1011, оп.7, 

спр.121; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.122; 1895-1899: ф.1011, оп.7, спр.123; 1896-1903: ф.1011, 

оп.7, спр.124; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.125; 1904-1913: ф.1011, оп.7, спр.126; 1910, 1912-

1917: ф.1011, оп.7, спр.127; 1914-1919: ф.1011, оп.7, спр.128; 1859-1873: ф.1011, оп.7, спр.129.  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Сушки Золотоніського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1855: ф.706, оп.3, спр. 51 

6. Шлюб: 1855: ф.706, оп.3, спр. 51 

8. Смерть: 1855: ф.706, оп.3, спр. 51 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.706, оп.4, спр.10; 1807: ф.706, оп.4, спр.62; 

1859: ф.706, оп.4, спр.348 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Георгіївська  церква, с. Тарандинці Лубенського повіту. 

4. хх. Вила, Пишний, Бебеховий, Степурин (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1890: ф.1011, оп.8, спр.111; 1893-1906: ф.1011, оп.8, спр.107; 1906-1911: ф.1011, 

оп.8, спр.108; 1913: ф.1011, оп.8, спр.109; 1914,1920: ф.1011, оп.8, спр.110; 1916: ф.1011, оп.8, 

спр.112; 1915,1917-1920: ф.1011, оп.8, спр.113;  

6. Шлюб: 1893-1906: ф.1011, оп.8, спр.107; 1906-1911: ф.1011, оп.8, спр.108; 1913: ф.1011, оп.8, 

спр.109; 1914,1920: ф.1011, оп.8, спр.110; 1914-1915: ф.1011, оп.8, спр.111; 1916: ф.1011, оп.8, 

спр.112; 1915,1917-1920: ф.1011, оп.8, спр.113; 

8. Смерть: 1893-1906: ф.1011, оп.8, спр.107; 1906-1911: ф.1011, оп.8, спр.108; 1913: ф.1011, оп.8, 

спр.109; 1914,1920: ф.1011, оп.8, спр.110; 1914-1915: ф.1011, оп.8, спр.111; 1916: ф.1011, оп.8, 

спр.112; 1915,1917-1920: ф.1011, оп.8, спр.113; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Парасковіївська церква, с. Тарасівка Зіньківського повіту 

4. хх. Зайців, Партесний (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1875-1878, 1883-1885: ф.1011, оп.4, спр.29; 1893-1896: ф.1011, оп.4, спр.30; 

1899-1903, 1911, 1916-1917: ф.1011, оп.4, спр.44. 

6. Шлюб: 1875-1878, 1883-1885: ф.1011, оп.4, спр.29; 1893-1896: ф.1011, оп.4, спр.30; 1899-1903, 

1911, 1916-1917: ф.1011, оп.4, спр.44. 

8. Смерть: 1875-1878, 1883-1885: ф.1011, оп.4, спр.29; 1893-1896: ф.1011, оп.4, спр.30; 1899-

1903, 1911, 1916-1917: ф.1011, оп.4, спр.44. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Свято-Духівська церква, с. Теплівка Пирятинського повіту 

4. Дер. Смотрики (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3425; 1835: ф.801, оп.1, спр.3553; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3678; 1837: ф.801, оп.1, спр.3821; 1838: ф.801, оп.1, спр.3922; 1840: ф.801, оп.1, спр.4312; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4587; 1843: ф.801, оп.1, спр.4634; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3425; 1835: ф.801, оп.1, спр.3553; 1836: ф.801, оп.1, спр.3678; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3821; 1838: ф.801, оп.1, спр.3922; 1840: ф.801, оп.1, спр.4312; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4587; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3425; 1835: ф.801, оп.1, спр.3553; 1836: ф.801, оп.1, спр.3678; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3821; 1838: ф.801, оп.1, спр.3922; 1840: ф.801, оп.1, спр.4312; 1842: ф.801, 

оп.1, спр.4587; 



10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1765?: ф.801, оп.1, спр.77; 1767: ф.801, оп.1, спр.159; 

1768: ф.801, оп.1, спр.228; 1787: ф.801, оп.1, спр.911; 1793: ф.801, оп.1, спр.1139; 1796: ф.801, 

оп.2, спр.27; 1800: ф.801, оп.1, спр.1437; 1802: ф.801, оп.1, спр.1572; 1803: ф.801, оп.1, спр.1631; 

1806: ф.801, оп.1, спр.4158; 1807: ф.801, оп.1, спр.1851; 1808: ф.801, оп.1, спр.1886; 1809: ф.801, 

оп.2, спр.114; 1810: ф.801, оп.1, спр.2000; 1811: ф.801, оп.1, спр.2011; 1812: ф.801, оп.1, 

спр.2022; 1813: ф.801, оп.1, спр.2038; 1815: ф.801, оп.1, спр.2116; 1816: ф.801, оп.1, спр.2170; 

1818: ф.801, оп.1, спр.2250; 1819: ф.801, оп.2, спр.286; 1821: ф.801, оп.1, спр.2393; 1822: ф.801, 

оп.1, спр.2459; 1823: ф.801, оп.1, спр.2536; 1824: ф.801, оп.1, спр.2618; 1826: ф.801, оп.1, 

спр.2744; 1827: ф.801, оп.1, спр.2813; 1828: ф.801, оп.1, спр.2893; 1829: ф.801, оп.1, спр.2961; 

1830: ф.801, оп.1, спр.3066; 1831: ф.801, оп.1, спр.3159; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, 

оп.2, спр.408; 1834: ф.801, оп.1, спр.3387; 1837: ф.801, оп.1, спр.3793; 1838: ф.801, оп.1, 

спр.3907; 1839: ф.801, оп.1, спр.4056; 1840: ф.801, оп.1, спр.4157; 1841: ф.801, оп.2, спр.523; 

1842: ф.801, оп.1, спр.4422; 1843: ф.801, оп.1, спр.4510.  

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Свято-Духівська церква, с. Теплівка Пирятинського повіту 

4. с. Смотрики (станом на 1902 рік) 

5. Народження: 1901-1904: ф.1011, оп.5, спр.172; 1905-1907: ф.1011, оп.5, спр.173; 1909-1911: 

ф.1011, оп.5, спр.174; 1912-1913, 1915-1916: ф.1011, оп.5, спр.175. 

6. Шлюб: 1901-1904: ф.1011, оп.5, спр.172; 1905-1907: ф.1011, оп.5, спр.173; 1909-1911: ф.1011, 

оп.5, спр.174; 1913, 1916: ф.1011, оп.5, спр.175. 

8. Смерть: 1901-1904: ф.1011, оп.5, спр.172; 1905-1907: ф.1011, оп.5, спр.173; 1909-1911: ф.1011, 

оп.5, спр.174; 1912-1913, 1916: ф.1011, оп.5, спр.175. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Олексіївська церква, с. Тимофіївка Гадяцького повіту. 

4. хх. Михайленковий, Бакутиний, Віченковий, Зубаневий ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1878: ф.1011, оп.6, спр.1050; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1051; 1881: ф.1011, 

оп.6,спр.1052; 1882: ф.1011, оп.6,спр.1053; 1883: ф.1011, оп.6, спр.1054; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.1055; 1885: ф.1011, оп.6,  спр.1056; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1057; 1887: ф.1011, оп.6, спр. 

1058; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1059; 1889: ф.1011, оп.6, спр.1060; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1061; 

1901: ф.1011, оп.6, спр.1072; 1902: ф.1011, оп.6, спр.1073; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1074;1904: 

ф.1011, оп.6, спр.1075;  1905: ф.1011, оп.6, спр.1076; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1077; 1907: ф.1011, 

оп.6, спр.1078; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1079; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1080; 1910: ф.1011, оп.6, 

спр.1081; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1082; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1083; 1913: ф.1011, оп.6, 

спр.1084; 1914: ф.1011, оп.6, спр.1085; 1915: ф.1011, оп.6, спр.1086; 1916: ф.1011, оп.6, 

спр.1087; 1917: ф.1011, оп.6, спр.1088. 

6 Шлюб: 1878: ф.1011, оп.6, спр.1050; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1051; 1881: ф.1011, оп.6,спр.1052; 

1882: ф.1011, оп.6,спр.1053; 1883: ф.1011, оп.6, спр.1054; 1884: ф.1011, оп.6, спр.1055; 1885: 

ф.1011, оп.6,  спр.1056; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1057; 1887: ф.1011, оп.6, спр. 1058; 1888: ф.1011, 

оп.6, спр.1059; 1889: ф.1011, оп.6, спр.1060; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1061; 1901: ф.1011, оп.6, 

спр.1072; 1902: ф.1011, оп.6, спр.1073; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1074;1904: ф.1011, оп.6, спр.1075;  

1905: ф.1011, оп.6, спр.1076; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1077; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1078; 1908: 

ф.1011, оп.6, спр.1079; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1080; 1910: ф.1011, оп.6, спр.1081; 1911: ф.1011, 

оп.6, спр.1082; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1083; 1913: ф.1011, оп.6, спр.1084; 1914: ф.1011, оп.6, 

спр.1085; 1915: ф.1011, оп.6, спр.1086; 1916: ф.1011, оп.6, спр.1087; 1917: ф.1011, оп.6, 

спр.1088. 

8. Смерть: 1878: ф.1011, оп.6, спр.1050; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1051; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.1052; 1882: ф.1011, оп.6,спр.1053; 1883: ф.1011, оп.6, спр.1054; 1884: ф.1011, оп.6, спр.1055; 

1885: ф.1011, оп.6,  спр.1056; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1057; 1887: ф.1011, оп.6, спр. 1058; 1888: 

ф.1011, оп.6, спр.1059; 1889: ф.1011, оп.6, спр.1060; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1061; 1901: ф.1011, 

оп.6, спр.1072; 1902: ф.1011, оп.6, спр.1073; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1074;1904: ф.1011, оп.6, 



спр.1075; 1905: ф.1011, оп.6, спр.1076; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1077; 1907: ф.1011, оп.6, 

спр.1078; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1079; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1080; 1910: ф.1011, оп.6, 

спр.1081; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1082; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1083; 1913: ф.1011, оп.6, 

спр.1084; 1914: ф.1011, оп.6, спр.1085; 1915: ф.1011, оп.6, спр.1086; 1916: ф.1011, оп.6, 

спр.1087; 1917: ф.1011, оп.6, спр.1088. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Токарі Лохвицького повіту 

4. х. Крижанів (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.154; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.155; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.156; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.157; 1910,1912-1917: ф.1011, оп.9, спр.158. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.154; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.155; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.156; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.157; 1910,1912-1917: ф.1011, оп.9, спр.158. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.154; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.155; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.156; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.157; 1910,1912-1917: ф.1011, оп.9, спр.158. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Томарівка Пирятинського повіту 

4. Дер. Сотниківка, Калитівка, хут. Розумівка, Рокитний (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3425; 1835: ф.801, оп.1, спр.3554; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3679; 1837: ф.801, оп.1, спр.3822; 1840: ф.801, оп.1, спр.4311; 1842: ф.801, оп.1, спр.4439; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4588; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3425; 1835: ф.801, оп.1, спр.3554; 1836: ф.801, оп.1, спр.3679; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3822; 1840: ф.801, оп.1, спр.4311; 1842: ф.801, оп.1, спр.4439; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4588; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3425; 1835: ф.801, оп.1, спр.3554; 1836: ф.801, оп.1, спр.3679; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3822; 1840: ф.801, оп.1, спр.4311; 1842: ф.801, оп.1, спр.4439; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4588; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1800: ф.801, оп.1, спр.1437; 1802: ф.801, оп.1, 

спр.1573; 1803: ф.801, оп.2, спр.82; 1808: ф.801, оп.1, спр.1885; 1809: ф.801, оп.1, спр.1944; 

1810: ф.801, оп.1, спр.2000; 1815: ф.801, оп.1, спр.2115; 1816: ф.801, оп.1, спр.2169; 1817: ф.801, 

оп.1, спр.2193; 1818: ф.801, оп.1, спр.2251; 1819: ф.801, оп.2, спр.261; 1821: ф.801, оп.1, 

спр.2393; 1823: ф.801, оп.1, спр.2537; 1824: ф.801, оп.1, спр.2617; 1825: ф.801, оп.1, спр.2682; 

1826: ф.801, оп.1, спр.2744; 1827: ф.801, оп.1, спр.2813; 1828: ф.801, оп.1, спр.2895; 1830: ф.801, 

оп.1, спр.3062,3066; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1834: ф.801, оп.1, спр.3388; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3629; 1837: ф.801, оп.1, спр.3768; 1838: ф.801, оп.1, спр.3908; 1839: ф.801, оп.1, спр.4057; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4159; 1842: ф.801, оп.2, спр.578; 1843: ф.801, оп.1, спр.4511; 1845: ф.801, 

оп.2, спр.594. 

 
1. Чернігівська губернія 

2. Переяславська, Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Требухів Остерського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1799-1818: ф.706, оп.4, спр. 13 

6. Шлюб: 1799-1818: ф.706, оп.4, спр. 13 

 8. Смерть: 1799-1818: ф.706, оп.4, спр. 13 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Благовіщенська церква, с. Тухи Миргородського повіту 

4. сс. Старий Тух, Жабокрик, Фаліок, хх. Очеретуватий, Розкладки, Головковий, Сукачевий, 

Бузовий, Дем’янковий, Кирпотиний, Бабичівка, Півинські, Дмитрівка, Голубівка, Кармазиний, 



Павщенковий, Бовтутиний, Грицуновий, Попатенковий, Закладні, Зозулиний, Фесенковий, 

Мірошниковий, Андрущенковий, Ремішний, Осняги, Семенякиний, Лещенковий, Раївка, 

Салимівські (станом на 1902 р.) 

5. Народження:  1781, 1787, 1804-1829: ф.1011, оп.1, спр.135. 

6. Шлюб: 1780, 1787, 1804-1817, 1821-1829: ф.1011, оп.1, спр.135. 

8. Смерть: 1780, 1787, 1804-1817, 1821-1822, 1824-1829: ф.1011, оп.1, спр.135. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Вознесенська церква, с. Удовиченки Зіньківського повіту 

4. хх. Матяші, Косяки, Ковшиковий, Левченковий ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1896-1899, 1914, 1918: ф.1011, оп.4, спр.31. 

6. Шлюб: 1896-1899, 1914, 1918: ф.1011, оп.4, спр.31. 

8. Смерть: 1896-1899, 1914, 1918: ф.1011, оп.4, спр.31. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Усівка Переяславського повіту 

4. Дер. Софіївка (станом на 1802 р.)  

5. Народження: 1807-1814: ф.706, оп.4, спр. 65; 1815-1822: ф.706, оп.4, спр. 102; 1823-1828: 

ф.706, оп.4, спр. 141; 1829-1837: ф.706, оп.4, спр. 196; 1838-1844: ф.706, оп.4, спр. 257; 1845-

1853: ф.706, оп.4, спр. 296 

6. Шлюб: 1807-1814: ф.706, оп.4, спр. 65; 1823-1828: ф.706, оп.4, спр. 141; 1829-1837: ф.706, 

оп.4, спр. 196; 1838-1844: ф.706, оп.4, спр. 257; 1845-1853: ф.706, оп.4, спр. 296 

8. Смерть: 1807-1814: ф.706, оп.4, спр. 65; 1823-1828: ф.706, оп.4, спр. 141; 1829-1837: ф.706, 

оп.4, спр. 196; 1838-1844: ф.706, оп.4, спр. 257; 1845-1853: ф.706, оп.4, спр. 296 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Благовіщенська церква, с. Усівка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3425; 1835: ф.801, оп.1, спр.3555; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3680; 1837: ф.801, оп.1, спр.3951; 1840: ф.801, оп.1, спр.4313; 1842: ф.801, оп.1, спр.4589; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4635; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3425; 1835: ф.801, оп.1, спр.3555; 1836: ф.801, оп.1, спр.3680; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3951; 1840: ф.801, оп.1, спр.4313; 1842: ф.801, оп.1, спр.4589; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4635; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3425; 1835: ф.801, оп.1, спр.3555; 1836: ф.801, оп.1, спр.3680; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3951; 1840: ф.801, оп.1, спр.4313; 1842: ф.801, оп.1, спр.4589; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4635; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.8; 1765: ф.801, оп.1, спр.78; 

1766: ф.801, оп.1, спр.107,111; 1777: ф.801, оп.1, спр.545; 1775: ф.801, оп.1, спр.438; 1778: ф.801, 

оп.1, спр.577,4661?; 1779: ф.801, оп.1, спр.638; 1782: ф.801, оп.1, спр.742; 1784: ф.801, оп.1, 

спр.817; 1785: ф.801, оп.1, спр.859; 1787: ф.801, оп.1, спр.913; 1789: ф.801, оп.1, спр.998; 1793: 

ф.801, оп.1, спр.1140; 1797: ф.801, оп.1, спр.1299; 1807: ф.801, оп.1, спр.1851; 1816: ф.801, оп.1, 

спр.2168; 1818: ф.801, оп.1, спр.2251; 1821: ф.801, оп.1, спр.2393; 1822: ф.801, оп.1, спр.2459; 

1823: ф.801, оп.1, спр.2538; 1824: ф.801, оп.1, спр.2617; 1826: ф.801, оп.1, спр.2744; 1828: ф.801, 

оп.1, спр.2893; 1829: ф.801, оп.1, спр.2965; 1830: ф.801, оп.1, спр.3067; 1831: ф.801, оп.1, 

спр.3160; 1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.395; 1834: ф.801, оп.1, спр.3389; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3795; 1838: ф.801, оп.1, спр.3909; 1839: ф.801, оп.1, спр.4058; 1841: ф.801, 

оп.1, спр.4260; 1842: ф.801, оп.1, спр.4423; 1843: ф.801, оп.1, спр.4512.  

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 



3. Благовіщенська церква, с. Усівка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1859-1869: ф.1011, оп.5, спр.176; 1870-1877: ф.1011, оп.5, спр.177; 1878-1884: 

ф.1011, оп.5, спр.178; 1885-1906: ф.1011, оп.5, спр.179; 1888: ф.1011, оп.5, спр.180; 1900-1907: 

ф.1011, оп.5, спр.181; 1906-1914, 1917-1920: ф.1011, оп.5, спр.182; 1909-1913, 1915-1917: 

ф.1011, оп.5, спр.183; 1914-1918: ф.1011, оп.5, спр.184. 

6. Шлюб: 1859-1869: ф.1011, оп.5, спр.176; 1870-1877: ф.1011, оп.5, спр.177; 1878-1884: ф.1011, 

оп.5, спр.178; 1885-1904: ф.1011, оп.5, спр.179; 1888: ф.1011, оп.5, спр.180; 1900-1907: ф.1011, 

оп.5, спр.181; 1905-1913, 1917, 1919: ф.1011, оп.5, спр.182; 1909-1913, 1915: ф.1011, оп.5, 

спр.183; 1914-1918: ф.1011, оп.5, спр.184. 

8. Смерть: 1859-1869: ф.1011, оп.5, спр.176; 1870-1877: ф.1011, оп.5, спр.177; 1878-1883: ф.1011, 

оп.5, спр.178; 1888: ф.1011, оп.5, спр.180; 1900-1907: ф.1011, оп.5, спр.181; 1909-1913, 1915: 

ф.1011, оп.5, спр.183; 1914-1918: ф.1011, оп.5, спр.184; 1895-1911: ф.1011, оп.5, спр.209. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Вознесенська церква, с. Устимівка Хорольського повіту. 

4. хх. Герасимівка, Миколаївка, Захарівка, Покотилівка (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1875-1880, 1882, 1884, 1892, 1894, 1896, 1901-1904, 1913, 1915: ф.1011, оп.15, 

спр.1; 1887-1897: ф.1011, оп.15, спр.2; 1899-1910: ф.1011, оп.15, спр.3; 1910-1920: ф.1011, оп.15, 

спр.4. 

6. Шлюб: 1875-1876: ф.1011, 15, спр.1; 1887-1897: ф.1011, оп.15, спр.2; 1898-1910: ф.1011, 

оп.15, спр.3; 1911-1918: ф.1011, оп.15, спр.4. 

8. Смерть: 1887-1897: ф.1011, оп.15, спр.2; 1899-1909: ф.1011, оп.15, спр.3; 1910-1919: ф.1011, 

оп.15, спр.4. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Успенська церква, с. Фарбоване Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3426; 1835: ф.801, оп.1, спр.3556; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3681; 1837: ф.801, оп.1, спр.3952; 1840: ф.801, оп.1, спр.4314; 1842: ф.801, оп.1, спр.4584; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4577; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3426; 1835: ф.801, оп.1, спр.3556; 1836: ф.801, оп.1, спр.3681; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3952; 1840: ф.801, оп.1, спр.4314; 1842: ф.801, оп.1, спр.4584; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4577; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3426; 1835: ф.801, оп.1, спр.3556; 1836: ф.801, оп.1, спр.3681; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3952; 1840: ф.801, оп.1, спр.4314; 1842: ф.801, оп.1, спр.4584; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4577; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1800: ф.801, оп.1, спр.1436; 1801: ф.801, оп.1, 

спр.1521,1523; 1803: ф.801, оп.2, спр.71; 1804: ф.801, оп.1, спр.1681а; 1806: ф.801, оп.1, 

спр.1794; 1807: ф.801, оп.1, спр.1852; 1808: ф.801, оп.1, спр.1886; 1809: ф.801, оп.1, спр.1944; 

1810: ф.801, оп.1, спр.2001; 1811: ф.801, оп.1, спр.2011; 1812: ф.801, оп.1, спр.2024; 1813: ф.801, 

оп.1, спр.2038; 1814: ф.801, оп.1, спр.2075; 1815: ф.801, оп.2, спр.228; 1816: ф.801, оп.1, 

спр.2168; 1818: ф.801, оп.1, спр.2252; 1819: ф.801, оп.2, спр.284; 1821: ф.801, оп.1, спр.2394; 

1822: ф.801, оп.1, спр.2459; 1823: ф.801, оп.1, спр.2539; 1824: ф.801, оп.1, спр.2619; 1826: ф.801, 

оп.1, спр.2745; 1827: ф.801, оп.1, спр.2814; 1828: ф.801, оп.1, спр.2894; 1829: ф.801, оп.1, 

спр.2963; 1829: ф.801, оп.1, спр.2967; 1830: ф.801, оп.1, спр.3068; 1831: ф.801, оп.1, спр.3160; 

1832: ф.801, оп.1, спр.3234; 1833: ф.801, оп.2, спр.418;1834: ф.801, оп.1, спр.3390; 1837: ф.801, 

оп.1, спр.3794; 1837: ф.801, оп.1, спр.3910; 1839: ф.801, оп.1, спр.4060; 1840: ф.801, оп.1, 

спр.4158; 1841: ф.801, оп.1, спр.4261; 1842: ф.801, оп.1, спр.4419; 1843: ф.801, оп.1, спр.4513.  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 



3. Церква Різдва Богородиці, с. Харківці Гадяцького повіту. 

4. хх. Кругляк, Кіяшківський, Петросилівка ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.1089; 1876: ф.1011, оп.6, спр.1090; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1091; 1878: ф.1011, оп.6, спр1092; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1093; 1880: ф.1011, оп.6, спр.1094; 

1881: ф.1011, оп.6, спр.1095; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1096; 1883: ф.1011, оп.6, спр.1097; 1884: 

ф.1011, оп.6, спр.1098; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1099; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1100; 1887: ф.1011, 

оп.6, спр.1101; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1102; 1889: ф.1011, оп.6, спр.1103; 1890: ф.1011, оп.6, 

спр.1104; 1891: ф.1011, оп.6, спр.1105; 1892: ф.1011, оп.6, спр.1106; 1893: ф.1011, оп.6, 

спр.1107; 1894: ф.1011, оп.6, спр.1108; 1895: ф.1011, оп.6, спр.1109; 1896: ф.1011, оп.6, 

спр.1110; 1897: ф.1011, оп.6, спр.1111; 1898: ф.1011, оп.6, спр.1112; 1899: ф.1011, оп.6, 

спр.1113; 1900: ф.1011, оп.6, спр.1114; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1115; 1902: ф.1011, оп.6, 

спр.1116; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1117; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1118; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.1119; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1120; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1121; 1908: ф.1011, оп.6, 

спр.1122; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1123; 1910: ф.1011, оп.6, спр.1124; 1911: ф.1011, оп.6, 

спр.1125; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1126; 1913: ф.1011, оп.6, спр.1127; 1914: ф.1011, оп.6, 

спр.1128; 1915: ф.1011, оп.6, спр.1129; 1916: ф.1011, оп,: спр.1130; 1917: ф.1011, оп.6, спр.1131. 

6 Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.1089; 1876: ф.1011, оп.6, спр.1090; 1877: ф.1011, оп.6, спр.1091; 

1878: ф.1011, оп.6, спр1092; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1093; 1880: ф.1011, оп.6, спр.1094; 1881: 

ф.1011, оп.6, спр.1095; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1096; 1883: ф.1011, оп.6, спр.1097; 1885: ф.1011, 

оп.6, спр.1099; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1100; 1887: ф.1011, оп.6, спр.1101; 1888: ф.1011, оп.6, 

спр.1102; 1889: ф.1011, оп.6, спр.1103; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1104; 1891: ф.1011, оп.6, 

спр.1105; 1892: ф.1011, оп.6, спр.1106; 1893: ф.1011, оп.6, спр.1107; 1894: ф.1011, оп.6, 

спр.1108; 1895: ф.1011, оп.6, спр.1109; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1110; 1897: ф.1011, оп.6, 

спр.1111; 1898: ф.1011, оп.6, спр.1112; 1899: ф.1011, оп.6, спр.1113; 1900: ф.1011, оп.6, 

спр.1114; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1115; 1902: ф.1011, оп.6, спр.1116; 1903: ф.1011, оп.6, 

спр.1117; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1118; 1905: ф.1011, оп.6, спр.1119; 1906: ф.1011, оп.6, 

спр.1120; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1121; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1122; 1909: ф.1011, оп.6, 

спр.1123; 1910: ф.1011, оп.6, спр.1124; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1125; 1912: ф.1011, оп.6, 

спр.1126; 1913: ф.1011, оп.6, спр.1127; 1914: ф.1011, оп.6, спр.1128; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.1129; 1916: ф.1011, оп,: спр.1130; 1917: ф.1011, оп.6, спр.1131. 

8 Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.1089; 1876: ф.1011, оп.6, спр.1090; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1091; 1878: ф.1011, оп.6, спр1092; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1093; 1880: ф.1011, оп.6, спр.1094; 

1881: ф.1011, оп.6, спр.1095; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1096; 1883: ф.1011, оп.6, спр.1097; 1885: 

ф.1011, оп.6, спр.1099; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1100; 1887: ф.1011, оп.6, спр.1101; 1888: ф.1011, 

оп.6, спр.1102; 1889: ф.1011, оп.6, спр.1103; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1104; 1891: ф.1011, оп.6, 

спр.1105; 1892: ф.1011, оп.6, спр.1106; 1893: ф.1011, оп.6, спр.1107; 1894: ф.1011, оп.6, 

спр.1108; 1895: ф.1011, оп.6, спр.1109; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1110; 1897: ф.1011, оп.6, 

спр.1111; 1898: ф.1011, оп.6, спр.1112; 1899: ф.1011, оп.6, спр.1113; 1900: ф.1011, оп.6, 

спр.1114; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1115; 1902: ф.1011, оп.6, спр.1116; 1903: ф.1011, оп.6, 

спр.1117; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1118; 1905: ф.1011, оп.6, спр.1119; 1906: ф.1011, оп.6, 

спр.1120; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1121; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1122; 1909: ф.1011, оп.6, 

спр.1123; 1910: ф.1011, оп.6, спр.1124; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1125; 1912: ф.1011, оп.6, 

спр.1126; 1913: ф.1011, оп.6, спр.1127; 1914: ф.1011, оп.6, спр.1128; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.1129; 1916: ф.1011, оп,: спр.1130; 1917: ф.1011, оп.6, спр.1131. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква, с. Харківці Лохвицького повіту. 

4. х. Олександрівка (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.159; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.160; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.161; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.162; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.163. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.159; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.160; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.161; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.162; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.163. 



8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.159; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.160; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.161; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.162; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.163. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Харківці Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3427; 1835: ф.801, оп.1, спр.3557; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3682; 1837: ф.801, оп.1, спр.3823; 1840: ф.801, оп.1, спр.4315; 1842: ф.801, оп.1, спр.4590; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4591; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3427; 1835: ф.801, оп.1, спр.3557; 1836: ф.801, оп.1, спр.3682; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3823; 1840: ф.801, оп.1, спр.4315; 1842: ф.801, оп.1, спр.4590; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4591; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3427; 1835: ф.801, оп.1, спр.3557; 1836: ф.801, оп.1, спр.3682; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3823; 1840: ф.801, оп.1, спр.4315; 1842: ф.801, оп.1, спр.4590; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4591; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1758: ф.801, оп.1, спр.17; 1766: ф.801, оп.1, спр.108; 

1767: ф.801, оп.1, спр.160; 1768: ф.801, оп.1, спр.229; 1775: ф.801, оп.1, спр.440; 1778: ф.801, 

оп.1, спр.587; 1779: ф.801, оп.1, спр.639; 1781: ф.801, оп.1, спр.712; 1782: ф.801, оп.1, спр.743; 

1784: ф.801, оп.1, спр.817; 1786: ф.801, оп.2, спр.19; 1787: ф.801, оп.1, спр.914; 1789: ф.801, 

оп.1, спр.998; 1793: ф.801, оп.1, спр.1140; 1799: ф.801, оп.1, спр.1375; 1805: ф.801, оп.1, 

спр.1743; 1808: ф.801, оп.1, спр.1887; 1812: ф.801, оп.1, спр.2024; 1813: ф.801, оп.1, спр.2039; 

1815: ф.801, оп.1, спр.2115; 1816: ф.801, оп.1, спр.2171; 1818: ф.801, оп.1, спр.2252; 1821: ф.801, 

оп.1, спр.2394; 1822: ф.801, оп.1, спр.2460; 1823: ф.801, оп.1, спр.2540; 1824: ф.801, оп.1, 

спр.2620; 1827: ф.801, оп.1, спр.2746; 1828: ф.801, оп.1, спр.2893; 1831: ф.801, оп.1, спр.3160; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3795; 1839: ф.801, оп.1, спр.4061; 1840: ф.801, оп.1, спр.4160; 1841: ф.801, 

оп.2, спр.499; 1842: ф.801, оп.2, спр.576; 1845: ф.801, оп.2, спр.595. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Харківці Пирятинського повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1889-1890, 1892: ф.1011, оп.5, спр.185; 1889-1893: ф.1011, оп.5, спр.186; 1893-

1894, 1900-1901: ф.1011, оп.5, спр.187; 1894-1897: ф.1011, оп.5, спр.188; 1898-1901: ф.1011, 

оп.5, спр.189; 1902-1905: ф.1011, оп.5, спр.190; 1906-1907, 1909-1910: ф.1011, оп.5, спр.191; 

1908-1910, 1912, 1918-1919: ф.1011, оп.5, спр.192; 1911-1914, 1917: ф.1011, оп.5, спр.193; 1916-

1917, 1919-1920: ф.1011, оп.5, спр.194. 

6. Шлюб: 1889-1890, 1892: ф.1011, оп.5, спр.185; 1889-1893: ф.1011, оп.5, спр.186; 1893-1894, 

1900-1901: ф.1011, оп.5, спр.187; 1894-1897: ф.1011, оп.5, спр.188; 1898-1901: ф.1011, оп.5, 

спр.189; 1902-1905: ф.1011, оп.5, спр.190; 1906-1907, 1909-1910: ф.1011, оп.5, спр.191; 1909-

1910, 1912, 1918: ф.1011, оп.5, спр.192; 1911-1914, 1917: ф.1011, оп.5, спр.193; 1916, 1919-1920: 

ф.1011, оп.5, спр.194. 

8. Смерть: 1889-1890, 1892: ф.1011, оп.5, спр.185; 1889-1893: ф.1011, оп.5, спр.186; 1893-1894, 

1900-1901: ф.1011, оп.5, спр.187; 1894-1897: ф.1011, оп.5, спр.188; 1898-1901: ф.1011, оп.5, 

спр.189; 1902-1905: ф.1011, оп.5, спр.190; 1906-1907, 1909-1910: ф.1011, оп.5, спр.191; 1909-

1910, 1912, 1918, 1920: ф.1011, оп.5, спр.192; 1911-1914, 1917: ф.1011, оп.5, спр.193; 1916-1917, 

1919-1920: ф.1011, оп.5, спр.194. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Преображенська церква, с. Харсіки Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано). 

5. Народження: 1898: ф.1011, оп.7, спр.17; 1901: ф.1011, оп.7, спр.18; 1879-1885: ф.1011, оп.7, 

спр.130; 1885-1897: ф.1011, оп.7, спр.131; 1872-1884: ф.1011, оп.7, спр.132; 1886-1892: ф.1011, 



оп.7, спр.133; 1902-1907: ф.1011, оп.7, спр.135; 1906-1913: ф.1011, оп.7, спр.136; 1914-1915: 

ф.1011, оп.7, спр.137; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.138. 

6. Шлюб: 1898: ф.1011, оп.7, спр.17; 1901: ф.1011, оп.7, спр.18; 1879-1885: ф.1011, оп.7, спр.130; 

1885-1897: ф.1011, оп.7, спр.131; 1872-1884: ф.1011, оп.7, спр.132; 1886-1892: ф.1011, оп.7, 

спр.133; 1902-1907: ф.1011, оп.7, спр.135; 1906-1913: ф.1011, оп.7, спр.136; 1914-1915: ф.1011, 

оп.7, спр.137; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.138. 

8. Смерть: 1898: ф.1011, оп.7, спр.17; 1901: ф.1011, оп.7, спр.18; 1879-1885: ф.1011, оп.7, 

спр.130; 1886-1895: ф.1011, оп.7, спр.131; 1872-1885: ф.1011, оп.7, спр.132; 1886-1892: ф.1011, 

оп.7, спр.133; 1902-1907: ф.1011, оп.7, спр.135; 1906-1913: ф.1011, оп.7, спр.136; 1914-1915: 

ф.1011, оп.7, спр.137; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.138. 

  

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Архангело-Гаврилівська церква, с. Хильківка Хорольського повіту. 

4. с. Бурбино, хх. Гороховщина, Гаркавовщина, Проценковий, Пріймений, Варварівка, 

Райковщина, Терновщина, Дяконовщина та Курилівка (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1862-1886: ф.1011, оп.11, спр.31; 1898-1902: ф.1011, оп.11, спр.32; 1903-

1905: ф.1011, оп.11, спр.33; 1893, 1901-1903, 1905-1910: ф.1011, оп.11, спр.34; 1911-1913: 

ф.1011, оп.11, спр.35; 1913-1918, 1920: ф.1011, оп.11, спр.36; 1880-1882, 1885-1887: ф.1011, 

оп.11, спр.38; 1883: ф.1011, оп.11, спр.39; 1904, 1908: ф.1011, оп.11, спр.41; 1890-1891, 1897-

1899: ф.1011, оп.11, спр.42; 1907: ф.1011, оп.11, спр.43; 1909-1916: ф.1011, оп.11, спр.44. 

6. Шлюб: 1862-1866: ф.1011, оп.11, спр.31; 1895-1900: ф.1011, оп.11, спр.32; 1893, 1901-

1903, 1905-1911: ф.1011, оп.11, спр.34; 1913-1914: ф.1011, оп.11, спр.35; 1915-1917, 1920: 

ф.1011, оп.11, спр.36; 1880-1882, 1885-1887: ф.1011, оп.11, спр.38; 1883: ф.1011, оп.11, спр.39; 

1904, 1906, 1908: ф.1011, оп.11, спр.41; 1890-1891, 1894, 1897-1899: ф.1011, оп.11, спр.42; 

1907: ф.1011, оп.11, спр.43; 1909-1916: ф.1011, оп.11, спр.44. 

8. Смерть: 1895-1900: ф.1011, оп.11, спр.32; 1901-1902: ф.1011, оп.11, спр.33; 1893, 1901-

1903, 1905-1906, 1908-1912: ф.1011, оп.11, спр.34; 1914-1916, 1919-1920: ф.1011, оп.11, спр.36; 

1880-1882, 1885-1886: ф.1011, оп.11, спр.38; 1883: ф.1011, оп.11, спр.39; 1904, 1908: ф.1011, 

оп.11, спр.41; 1890-1891, 1894, 1897-1899: ф.1011, оп.11, спр.42; 1907: ф.1011, оп.11, спр.43; 

1909-1916: ф.1011, оп.11, спр.44.   

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Троїцька церква, с. Хітці Гадяцького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1876: ф.1011, оп.6, спр.1132; 1878: ф.1011, оп.6, спр.1133; 1879: ф.1011, 

оп.6, спр.1134; 1881: ф.1011, оп.6, спр.1135; 1882; ф.1011,оп.6, спр.1136; 1183: ф.1011, оп.6, 

спр.1137; 1184: ф.1011, оп.6, спр.1138; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1139; 1886: ф.1011, оп.6, 

спр.1140; 1887: ф.1011, оп.6, спр.1141; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1142; 1889: ф.1011, оп.6 , 

спр.1143; 1890: ф.1011, оп.6, спр.1144; 1891: ф.1011, оп.6,спр.1145; 1892: ф.1011, оп.6, 

спр.1146; 1893: ф.1011, оп.6, спр.1147; 1894: ф.1011, оп.6, спр.1148; 1895: ф.1011, оп.6, 

спр.1149; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1150; 1897: ф.1011, оп.6, спр.1151; 1898: ф.1011, оп.6, 

спр.1152; 1899: ф.1011, оп.6, спр.1153; 1900: ф.1011, оп.6, спр.1154; 1901: ф.1011, оп.6, 

спр.1185; 1903: ф.1011, оп.6, спр.1156; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1157; 1905: ф.1011, оп.6, 

спр.1158; 1906; ф.1011,оп.6, спр.1159; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1160; 1908: ф.1011, оп.6, 

спр.1161; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1162; 1910: ф.1011, оп.6, спр.1163; 1911: ф.101, оп.6, 

спр.1164; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1165; 1913: ф.1011, оп.:, спр.1166; 1914: ф.1011,оп.6, 

спр.1167; 1915: ф.1011, оп.6, спр.1168; 1916: ф.1011, оп.6, спр.1169; 1917: ф.1011, оп.6, 

спр.1170. 

6. Шлюб: 1878: ф.1011, оп.6, спр.1133; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1134; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.1135; 1882; ф.1011,оп.6, спр.1136; 1183: ф.1011, оп.6, спр.1137; 1184: ф.1011, оп.6, 

спр.1138; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1139; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1140; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.1141; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1142; 1889: ф.1011, оп.6 , спр.1143; 1890: ф.1011, оп.6, 



спр.1144; 1891: ф.1011, оп.6,спр.1145; 1892: ф.1011, оп.6, спр.1146; 1893: ф.1011, оп.6, 

спр.1147; 1894: ф.1011, оп.6, спр.1148; 1895: ф.1011, оп.6, спр.1149; 1896: ф.1011, оп.6, 

спр.1150; 1897: ф.1011, оп.6, спр.1151; 1898: ф.1011, оп.6, спр.1152; 1899: ф.1011, оп.6, 

спр.1153; 1900: ф.1011, оп.6, спр.1154; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1185; 1903: ф.1011, оп.6, 

спр.1156; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1157; 1905: ф.1011, оп.6, спр.1158; 1906; ф.1011,оп.6, 

спр.1159; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1160; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1161; 1909: ф.1011, оп.6, 

спр.1162; 1910: ф.1011, оп.6, спр.1163; 1911: ф.101, оп.6, спр.1164; 1912: ф.1011, оп.6, 

спр.1165; 1913: ф.1011, оп.:, спр.1166; 1914: ф.1011,оп.6, спр.1167; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.1168; 1916: ф.1011, оп.6, спр.1169; 1917: ф.1011, оп.6, спр.1170. 

8. Смерть: 1878: ф.1011, оп.6, спр.1133; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1134; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.1135; 1882; ф.1011,оп.6, спр.1136; 1183: ф.1011, оп.6, спр.1137; 1184: ф.1011, оп.6, 

спр.1138; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1139; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1140; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.1141; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1142; 1889: ф.1011, оп.6 , спр.1143; 1890: ф.1011, оп.6, 

спр.1144; 1891: ф.1011, оп.6,спр.1145; 1892: ф.1011, оп.6, спр.1146; 1893: ф.1011, оп.6, 

спр.1147; 1894: ф.1011, оп.6, спр.1148; 1895: ф.1011, оп.6, спр.1149; 1896: ф.1011, оп.6, 

спр.1150; 1897: ф.1011, оп.6, спр.1151; 1898: ф.1011, оп.6, спр.1152; 1899: ф.1011, оп.6, 

спр.1153; 1900: ф.1011, оп.6, спр.1154; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1185; 1903: ф.1011, оп.6, 

спр.1156; 1904: ф.1011, оп.6, спр.1157; 1905: ф.1011, оп.6, спр.1158; 1906; ф.1011,оп.6, 

спр.1159; 1907: ф.1011, оп.6, спр.1160; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1161; 1909: ф.1011, оп.6, 

спр.1162; 1910: ф.1011, оп.6, спр.1163; 1911: ф.101, оп.6, спр.1164; 1912: ф.1011, оп.6, 

спр.1165; 1913: ф.1011, оп.:, спр.1166; 1914: ф.1011,оп.6, спр.1167; 1915: ф.1011, оп.6, 

спр.1168; 1916: ф.1011, оп.6, спр.1169; 1917: ф.1011, оп.6, спр.1170. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Преображенська   церква, с. Хитці  Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1874-1883: ф.1011, оп.8, спр.114; 1879-1885: ф.101, оп.8, спр.115; 1886-

1892: ф.1011, оп.8, спр.116; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.117; 1894-1912: ф.1011, оп.8, спр.118; 

1901-1907: ф.1011, оп.8, спр.119; 1910,1912-1917: ф.1011, оп.8, спр.120; 1917: ф.1011, оп.8, 

спр.121; 1918: ф.1011, оп.8, спр.122. 

6. Шлюб: 1874-1883: ф.1011, оп.8, спр.114; 1879-1885: ф.101, оп.8, спр.115; 1886-1892: 

ф.1011, оп.8, спр.116; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.117; 1894-1912: ф.1011, оп.8, спр.118; 1901-

1907: ф.1011, оп.8, спр.119; 1910,1912-1917: ф.1011, оп.8, спр.120; 1917: ф.1011, оп.8, спр.121; 

1918: ф.1011, оп.8, спр.122. 

8. Смерть: 1874-1883: ф.1011, оп.8, спр.114; 1879-1885: ф.101, оп.8, спр.115; 1886-1892: 

ф.1011, оп.8, спр.116; 1894-1900: ф.1011, оп.8, спр.117; 1894-1912: ф.1011, оп.8, спр.118; 1901-

1907: ф.1011, оп.8, спр.119; 1910,1912-1917: ф.1011, оп.8, спр.120; 1917: ф.1011, оп.8, спр.121; 

1918: ф.1011, оп.8, спр.122. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Мироносицька церква, с. Хмарівські Хутори Зіньківського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1909-1913: ф.1011, оп.4, спр.32. 

6. Шлюб: 1909-1913: ф.1011, оп.4, спр.32. 

8. Смерть: 1909-1913: ф.1011, оп.4, спр.32. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Хорошки Лубенського повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1877-1888: ф.1011, оп.8, спр.123; 1889-1895: ф.1011, оп.8, спр.124; 1896-1901: 

ф.1011, оп.8, спр.125; 1901-1906: ф.1011, оп.8, спр.126; 1906-1910: ф.1011, оп.8, спр.127; 1910-



1913: ф.1011, оп.8, спр.128; 1913: ф.1011, оп.8, спр.129; 1914: ф.1011, оп.8, спр.130; 1915-1916: 

ф.1011, оп.8, спр.131; 1917-1920: ф.1011, оп.8, спр.132;  

6. Шлюб: 1877-1888: ф.1011, оп.8, спр.123; 1889-1895: ф.1011, оп.8, спр.124; 1896-1901: ф.1011, 

оп.8, спр.125; 1901-1906: ф.1011, оп.8, спр.126; 1906-1910: ф.1011, оп.8, спр.127; 1910-

1913,1919-1920: ф.1011, оп.8, спр.128; 1913: ф.1011, оп.8, спр.129; 1914: ф.1011, оп.8, спр.130; 

1915-1916: ф.1011, оп.8, спр.131; 1917-1919: ф.1011, оп.8, спр.132; 

8. Смерть: 1877-1888: ф.1011, оп.8, спр.123; 1889-1895: ф.1011, оп.8, спр.124; 1896-1901: ф.1011, 

оп.8, спр.125; 1901-1906: ф.1011, оп.8, спр.126; 1906-1910: ф.1011, оп.8, спр.127; 1910-

1913,1919-1920: ф.1011, оп.8, спр.128; 1913: ф.1011, оп.8, спр.129; 1914: ф.1011, оп.8, спр.130; 

1915-1916: ф.1011, оп.8, спр.131; 1917-1919: ф.1011, оп.8, спр.132; 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Петропавлівська церква, с. Хорошки Лубенського повіту. 

4. хх. Несена, Булатецького (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1908-1913: ф.1011, оп.13, спр.28. 

6. Шлюб: 1908-1913: ф.1011, оп.13, спр.28. 

8. Смерть: 1910-1913: ф.1011, оп.13, спр.28. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Хоцьки Переяславського повіту 

4. Хут. Озерище (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1918-1920: ф.706, оп.2, спр. 7 

6. Шлюб: 1918-1919: ф.706, оп.2, спр. 7 

8. Смерть: 1918-1920: ф.706, оп.2, спр. 7 
 

 

1. Полтавська  губернія 

2.  Полтавська єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква с. Хоцьки Переяславського повіту  

4. Не встановлено  

8. Смерть: 1918: ф.1011, оп.2, спр.6. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Різдво-Іоанно-Предтечинська церква, м-ко Хрестителеве Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1805: ф.706, оп.4, спр. 51; 1850: ф.706, оп.4, спр. 313 

6. Шлюб: 1805: ф.706, оп.4, спр. 51; 1850: ф.706, оп.4, спр. 313 

8. Смерть: 1805: ф.706, оп.4, спр. 51; 1850: ф.706, оп.4, спр. 313 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Церква Різдва Богородиці, с. Ціпки Гадяцького повіту. 

4. хх. Довжок, Міняйловщина ( станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1875: ф.1011, оп.6, спр.1171; 1876: ф.1011, оп.6, спр.1172; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1173; 1878: ф.1011, оп.6, спр.1174; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1175; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.1176; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1177; 1883: ф.1011, оп.6, спр.1178; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.1179; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1180; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1181; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.1182; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1183; 1889: ф.1011, оп.6, спр.1184; 1890: ф.1011, оп.6, 

спр.1185; 1891: ф.1011, оп.6, спр.1186; 1892: ф.1011, оп.6, спр.1187; 1893: ф.1011, оп.6 спр.1183: 

1894: ф.1011, оп.6, спр.1189; 1895: ф.1011, оп.6, спр.1190; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1191; 1897: 

ф.1011, оп.6, спр.1192; 1898: ф.1011, оп.6, спр.1193; 1899: ф.1011, оп.6, спр.1194; 1900: ф.1011, 

оп.6, спр.1195; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1196; 1902: ф.1011, оп.6, спр.1197; 1903: ф.1011, оп.6, 



спр.1198; 1904: ф.1011, оп.6,спр.1199; 1905: ф.1011, оп.6, спр.1200; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1201; 

1907: ф.1011, оп.6, спр.1202; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1203; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1204; 1910: 

ф.1011, оп.6, спр.1205; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1206; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1207; 1913: ф.1011, 

оп.6, спр.1208; 1916: ф.1011, оп.6, спр.1209; 1917: ф.1011, оп.6, спр.1210. 

6. Шлюб: 1875: ф.1011, оп.6, спр.1171; 1876: ф.1011, оп.6, спр.1172; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1173; 1878: ф.1011, оп.6, спр.1174; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1175; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.1176; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1177; 1883: ф.1011, оп.6, спр.1178; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.1179; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1180; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1181; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.1182; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1183; 1889: ф.1011, оп.6, спр.1184; 1890: ф.1011, оп.6, 

спр.1185; 1891: ф.1011, оп.6, спр.1186; 1892: ф.1011, оп.6, спр.1187; 1893: ф.1011, оп.6 спр.1183: 

1894: ф.1011, оп.6, спр.1189; 1895: ф.1011, оп.6, спр.1190; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1191; 1897: 

ф.1011, оп.6, спр.1192; 1898: ф.1011, оп.6, спр.1193; 1899: ф.1011, оп.6, спр.1194; 1900: ф.1011, 

оп.6, спр.1195; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1196; 1902: ф.1011, оп.6, спр.1197; 1903: ф.1011, оп.6, 

спр.1198; 1904: ф.1011, оп.6,спр.1199; 1905: ф.1011, оп.6, спр.1200; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1201; 

1907: ф.1011, оп.6, спр.1202; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1203; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1204; 1910: 

ф.1011, оп.6, спр.1205; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1206; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1207; 1913: ф.1011, 

оп.6, спр.1208; 1916: ф.1011, оп.6, спр.1209; 1917: ф.1011, оп.6, спр.1210. 

8. Смерть: 1875: ф.1011, оп.6, спр.1171; 1876: ф.1011, оп.6, спр.1172; 1877: ф.1011, оп.6, 

спр.1173; 1878: ф.1011, оп.6, спр.1174; 1879: ф.1011, оп.6, спр.1175; 1881: ф.1011, оп.6, 

спр.1176; 1882: ф.1011, оп.6, спр.1177; 1883: ф.1011, оп.6, спр.1178; 1884: ф.1011, оп.6, 

спр.1179; 1885: ф.1011, оп.6, спр.1180; 1886: ф.1011, оп.6, спр.1181; 1887: ф.1011, оп.6, 

спр.1182; 1888: ф.1011, оп.6, спр.1183; 1889: ф.1011, оп.6, спр.1184; 1890: ф.1011, оп.6, 

спр.1185; 1891: ф.1011, оп.6, спр.1186; 1892: ф.1011, оп.6, спр.1187; 1893: ф.1011, оп.6 спр.1183: 

1894: ф.1011, оп.6, спр.1189; 1895: ф.1011, оп.6, спр.1190; 1896: ф.1011, оп.6, спр.1191; 1897: 

ф.1011, оп.6, спр.1192; 1898: ф.1011, оп.6, спр.1193; 1899: ф.1011, оп.6, спр.1194; 1900: ф.1011, 

оп.6, спр.1195; 1901: ф.1011, оп.6, спр.1196; 1902: ф.1011, оп.6, спр.1197; 1903: ф.1011, оп.6, 

спр.1198; 1904: ф.1011, оп.6,спр.1199; 1905: ф.1011, оп.6, спр.1200; 1906: ф.1011, оп.6, спр.1201; 

1907: ф.1011, оп.6, спр.1202; 1908: ф.1011, оп.6, спр.1203; 1909: ф.1011, оп.6, спр.1204; 1910: 

ф.1011, оп.6, спр.1205; 1911: ф.1011, оп.6, спр.1206; 1912: ф.1011, оп.6, спр.1207; 1913: ф.1011, 

оп.6, спр.1208; 1916: ф.1011, оп.6, спр.1209; 1917: ф.1011, оп.6, спр.1210. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Миколаївська церква, с. Чевельча Лубенського повіту. 

4. хх. Іванівський, Климівка, Рожковий (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1885-1886, 1888-1890: ф.1011, оп.13, спр.29; 1893-1896: ф.1011, оп.13, спр.30; 

1897-1900, 1902: ф.1011, оп.13, спр.31; 1904-1909, 1913: ф.1011, оп.13, спар.32; 1910-1918: 

ф.1011, оп.13, спр.33. 

6. Шлюб: 1885-1890: ф.1011, оп.13, спр.29; 1893-1896: ф.1011, оп.13, спр.30; 1907-1913: ф.1011, 

оп.13, спар.32; 1913-1918: ф.1011, оп.13, спр.33. 

8. Смерть: 1885-1887, 1889-1890: ф.1011, оп.13, спр.29; 1893-1896: ф.1011, оп.13, спр.30; 1909-

1912: ф.1011, оп.13, спар.32; 1913-1918: ф.1011, оп.13, спр.33. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Воскресенська церква, с. Черевки Лубенського повіту. 

4. хх. Іржавець, Сліпорідський, Баранова Долина (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1859-1872: ф.1011, оп.13, спр.34. 

6. Шлюб: 1859-1868: ф.1011, оп.13, спр.34. 

8. Смерть: 1859-1872: ф.1011, оп.13, спр.34. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Черняхівка Пирятинського повіту 



4. Хут. Коптевичевий, Гриневичевий (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3428; 1835: ф.801, оп.1, спр.3558; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3683; 1837: ф.801, оп.1, спр.3953; 1842: ф.801, оп.1, спр.4583; 1843: ф.801, оп.1, спр.4592; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3428; 1835: ф.801, оп.1, спр.3558; 1836: ф.801, оп.1, спр.3683; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3953; 1842: ф.801, оп.1, спр.4583; 1843: ф.801, оп.1, спр.4592; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3428; 1835: ф.801, оп.1, спр.3558; 1836: ф.801, оп.1, спр.3683; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3953; 1842: ф.801, оп.1, спр.4583; 1843: ф.801, оп.1, спр.4592; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1802: ф.801, оп.1, спр.1583; 1803: ф.801, оп.2, спр.55; 

1804: ф.801, оп.2, спр.97; 1805: ф.801, оп.1, спр.1743; 1806: ф.801, оп.1, спр.1795; 1807: ф.801, 

оп.1, спр.1852; 1814: ф.801, оп.1, спр.2076; 1816: ф.801, оп.1, спр.2171; 1819: ф.801, оп.2, 

спр.253; 1821: ф.801, оп.1, спр.2394; 1822: ф.801, оп.1, спр.2460; 1823: ф.801, оп.1, спр.2540; 

1824: ф.801, оп.1, спр.2620; 1826: ф.801, оп.1, спр.2747; 1827: ф.801, оп.1, спр.2815; 1829: ф.801, 

оп.1, спр.2960; 1830: ф.801, оп.1, спр.3067; 1831: ф.801, оп.1, спр.3161; 1832: ф.801, оп.1, 

спр.3235; 1833: ф.801, оп.2, спр.383; 1834: ф.801, оп.1, спр.3388; 1837: ф.801, оп.1, спр.3796; 

1838: ф.801, оп.1, спр.3911; 1839: ф.801, оп.1, спр.4062; 1840: ф.801, оп.1, спр.4161; 1841: ф.801, 

оп.1, спр.4262; 1842: ф.801, оп.1, спр.4424; 1843: ф.801, оп.1, спр.4514.  

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Покровська церква, с. Чехівка Золотоніського повіту 

4. Дер. Дубинка (станом на 1802 р.)  

5. Народження: 1803: ф.706, оп.3, спр. 5; 1850: ф.706, оп.4, спр. 318 

6. Шлюб: 1803: ф.706, оп.3, спр. 5; 1850: ф.706, оп.4, спр. 318 

8. Смерть: 1803: ф.706, оп.3, спр. 5; 1850: ф.706, оп.4, спр. 318 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1843: ф.706, оп.4, спр.286 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Варваринська церква, м-ко Чорнобай Золотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1803: ф.706, оп.4, спр. 40; 1856: ф. 706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1803: ф.706, оп.4, спр. 40; 1856: ф. 706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1803: ф.706, оп.4, спр. 40; 1856: ф. 706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.706, оп.4, спр.9; 1828: ф.706, оп.4, спр.180 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Іоаннівська (Іоанно-Милостивого) церква, с. Чорнобай Золотоніського повіту 

4. Дер. Приліпка, хут. Костянтинівка, Боровиковий (станом на 1802 р.)  

5. Народження: 1838: ф.706, оп.4, спр. 254; 1842: ф.706, оп.3, спр. 46; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

6. Шлюб: 1838: ф.706, оп.4, спр. 254; 1842: ф.706, оп.3, спр. 46; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

8. Смерть: 1838: ф.706, оп.4, спр. 254; 1842: ф.706, оп.3, спр. 46; 1856: ф.706, оп.4, спр. 339 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1853: ф.706, оп.4, спр.327  

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Воскресенська церква, с. Чорнухи Лохвицького повіту. 

4. хх. Старий, Артополот (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1853-1865: ф.1011, оп.7, спр.140; 1857-1881: ф.1011, оп.7, спр.141; 1873-1882: 

ф.1011, оп.7, спр.142; 1879-1884: ф.1011, оп.7, спр.143; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.144; 1894-

1900: ф.1011, оп.7, спр.145; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.146; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.7, 

спр.147. 



6. Шлюб: 1853-1864: ф.1011, оп.7, спр.140; 1873-1882: ф.1011, оп.7, спр.142; 1879-1884: ф.1011, 

оп.7, спр.143; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.144; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.145; 1901-1908: 

ф.1011, оп.7, спр.146; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.147. 

8. Смерть: 1853-1865: ф.1011, оп.7, спр.140; 1873-1881: ф.1011, оп.7, спр.142; 1879-1884: ф.1011, 

оп.7, спр.143; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.144; 1894-1900: ф.1011, оп.7, спр.145; 1901-1908: 

ф.1011, оп.7, спр.146; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.147. 

  

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська церква, с. Чорнухи Лохвицького повіту. 

4. х. Терешковщина (станом на 1902 рік). 

5. Народження: 1879-1884: ф.1011, оп.7, спр.143; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.144; 1894-1900: 

ф.1011, оп.7, спр.145; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.146; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.147; 

1914-1916: ф.1011, оп.7, спр.148. 

6. Шлюб: 1879-1884: ф.1011, оп.7, спр.143; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.144; 1894-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.145; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.146; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.147; 1914-

1916: ф.1011, оп.7, спр.148. 

8. Смерть: 1879-1884: ф.1011, оп.7, спр.143; 1886-1892: ф.1011, оп.7, спр.144; 1894-1900: ф.1011, 

оп.7, спр.145; 1901-1908: ф.1011, оп.7, спр.146; 1910, 1912-1917: ф.1011, оп.7, спр.147; 1914-

1916: ф.1011, оп.7, спр.148. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Савинська церква, с. Шабельники Золоотоніського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: Не встановлено 

6. Шлюб: Не встановлено 

8. Смерть: Не встановлено 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1799: ф.706, оп.4, спр.9; 185: ф.706, оп.3, спр.61 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Архангело-Михайлівська церква, с. Шенгеріївка Зіньківського повіту 

4. хх. Прилівщина, Івківщина, Балки, Цирлівщина, Данилівщина ( станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1869-1876: ф.1011, оп.4, спр.33; 1880-1882: ф.1011, оп.4, спр.34; 1892-1895: 

ф.1011, оп.4, спр.35; 1903-1907: ф.1011, оп.4, спр.36; 1912: ф.1011, оп.4, спр.37; 1913: ф.1011, 

оп.4, спр.38; 1914-1915: ф.1011, оп.4, спр.39; 1916-1918: ф.1011, оп.4, спр.40. 

6. Шлюб: 1869-1876: ф.1011, оп.4, спр.33; 1880-1882: ф.1011, оп.4, спр.34; 1892-1895: ф.1011, 

оп.4, спр.35; 1903-1907: ф.1011, оп.4, спр.36; 1912: ф.1011, оп.4, спр.37; 1913: ф.1011, оп.4, 

спр.38; 1914-1915: ф.1011, оп.4, спр.39; 1916-1918: ф.1011, оп.4, спр.40. 

8. Смерть: 1869-1876: ф.1011, оп.4, спр.33; 1880-1882: ф.1011, оп.4, спр.34; 1892-1895: ф.1011, 

оп.4, спр.35; 1903-1907: ф.1011, оп.4, спр.36; 1912: ф.1011, оп.4, спр.37; 1913: ф.1011, оп.4, 

спр.38; 1914-1915: ф.1011, оп.4, спр.39; 1916-1918: ф.1011, оп.4, спр.40. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Успенська церква, с. Шершнівка Лубенського повіту. 

4. хх. Назаренковий, Сопрановий, Драбиченковий, Балганівка, Запорізький (станом на 1902 р.). 

5. Народження: 1883-1889: ф.1011, оп.8, спр.133; 1895-1903: ф.1011, оп.8, спр.134; 1912-1915: 

ф.1011, оп.8, спр.135; 1914,1916-1917: ф.1011, оп.8, спр.137. 

6. Шлюб: 1883-1889: ф.1011, оп.8, спр.133; 1895-1903: ф.1011, оп.8, спр.134; 1912-1915: ф.1011, 

оп.8, спр.135; 1914,1916-1917: ф.1011, оп.8, спр.137. 

8. Смерть: 1883-1889: ф.1011, оп.8, спр.133; 1895-1903: ф.1011, оп.8, спр.134; 1912-1915: ф.1011, 

оп.8, спр.135; 1914,1916-1917: ф.1011, оп.8, спр.137. 



10. Шлюбні опити: 1903-1919: ф.1011, оп.8, спр.136;  

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Христового , с. Шилівка Зіньківського повіту 

4. хх. Оксюковий, Хрипковий, Левашковий, Лейбівка, Мануйлівка, Кривобоковий та ін ( станом 

на 1902 р.) 

5. Народження : 1877-1884: ф.1011, оп.4, спр.41; 1907-1909: ф.1011, оп.4, спр.41. 

6. Шлюб: 1877-1884: ф.1011, оп.4, спр.41; 1907-1909: ф.1011, оп.4, спр.41. 

8. Смерть: 1877-1884: ф.1011, оп.4, спр.41; 1907-1909: ф.1011, оп.4, спр.41. 

 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Георгіївська   церква, с. Яблунівка Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1872-1881: ф.1011, оп.9, спр.169; 1882-1896: ф.1011, оп.9, спр.170; 1895-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.171;  1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.172; 1900-1913: ф.1011, оп.9, спр.173; 1914-

1917: ф.1011, оп.9, спр.174. 

6. Шлюб: 1872-1881: ф.1011, оп.9, спр.169; 1882-1896: ф.1011, оп.9, спр.170; 1895-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.171;  1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.172; 1900-1913: ф.1011, оп.9, спр.173; 1914-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.174. 

8. Смерть: 1872-1881: ф.1011, оп.9, спр.169; 1882-1896: ф.1011, оп.9, спр.170; 1895-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.171;  1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.172; 1900-1913: ф.1011, оп.9, спр.173; 1914-1917: 

ф.1011, оп.9, спр.174. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Яблунівка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3429; 1835: ф.801, оп.1, спр.3559; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3685; 1837: ф.801, оп.1, спр.3824; 1840: ф.801, оп.1, спр.4317; 1842: ф.801, оп.1, спр.4595; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4594; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3429; 1835: ф.801, оп.1, спр.3559; 1836: ф.801, оп.1, спр.3685; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3824; 1840: ф.801, оп.1, спр.4317; 1842: ф.801, оп.1, спр.4595; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4594; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3429; 1835: ф.801, оп.1, спр.3559; 1836: ф.801, оп.1, спр.3685; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3824; 1840: ф.801, оп.1, спр.4317; 1842: ф.801, оп.1, спр.4595; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4594; 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с. Яблунівка Пирятинського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3429; 1835: ф.801, оп.1, спр.3559; 1836: ф.801, оп.1, 

спр.3685; 1837: ф.801, оп.1, спр.3824; 1840: ф.801, оп.1, спр.4317; 1842: ф.801, оп.1, спр.4595; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4594; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3429; 1835: ф.801, оп.1, спр.3559; 1836: ф.801, оп.1, спр.3685; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3824; 1840: ф.801, оп.1, спр.4317; 1842: ф.801, оп.1, спр.4595; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4594; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3429; 1835: ф.801, оп.1, спр.3559; 1836: ф.801, оп.1, спр.3685; 

1837: ф.801, оп.1, спр.3824; 1840: ф.801, оп.1, спр.4317; 1842: ф.801, оп.1, спр.4595; 1843: ф.801, 

оп.1, спр.4594; 

 

1. Полтавська губернія 



2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, с. Яблунівка Пирятинського повіту 

4. Хут. Яблунівський, Бердівщина (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1843: ф.801, оп.1, спр.4594; 

6. Шлюб: 1843: ф.801, оп.1, спр.4594; 

7. Смерть: 1843: ф.801, оп.1, спр.4594; 

 
1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, м-ко Яготин Пирятинського повіту 

4. Хут. Ройківщина, Судівщина, Дзюбівка, Рудка, Керильський, Тужилів, Кулябівка, 

Родаківщина (станом на 1902 р.) 

5. Народження: 1834: ф.801, оп.1, спр.3430; 1836: ф.801, оп.1, спр.3684; 1837: ф.801, оп.1, 

спр.3825; 1840: ф.801, оп.1, спр.4316; 1843: ф.801, оп.1, спр.4593; 

6. Шлюб: 1834: ф.801, оп.1, спр.3430; 1836: ф.801, оп.1, спр.3684; 1837: ф.801, оп.1, спр.3825; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4316; 1843: ф.801, оп.1, спр.4593; 

7. Смерть: 1834: ф.801, оп.1, спр.3430; 1836: ф.801, оп.1, спр.3684; 1837: ф.801, оп.1, спр.3825; 

1840: ф.801, оп.1, спр.4316; 1843: ф.801, оп.1, спр.4593; 

10. Списки парафіян (сповідні відомості): 1800: ф.801, оп.1, спр.1435; 1802: ф.801, оп.1, 

спр.1584; 1803: ф.801, оп.2, спр.62; 1804: ф.801, оп.1, спр.1682; 1805: ф.801, оп.2, спр.103; 1807: 

ф.801, оп.1, спр.1853; 1808: ф.801, оп.1, спр.1887; 1814: ф.801, оп.1, спр.2077; 1815: ф.801, оп.2, 

спр.227; 1816: ф.801, оп.1, спр.2172; 1818: ф.801, оп.1, спр.2253; 1819: ф.801, оп.2, спр.277; 

1821: ф.801, оп.1, спр.2395; 1822: ф.801, оп.1, спр.2461; 1823: ф.801, оп.1, спр.2542; 1824: ф.801, 

оп.1, спр.2621; 1825: ф.801, оп.1, спр.2684; 1826: ф.801, оп.1, спр.2747; 1827: ф.801, оп.1, 

спр.2816; 1828: ф.801, оп.1, спр.2895; 1829: ф.801, оп.1, спр.2968; 1830: ф.801, оп.1, спр.3069; 

1831: ф.801, оп.1, спр.3162; 1832: ф.801, оп.1, спр.3235; 1833: ф.801, оп.2, спр.396; 1834: ф.801, 

оп.1, спр.3391; 1837: ф.801, оп.1, спр.3798; 1838: ф.801, оп.1, спр.3913; 1839: ф.801, оп.1, 

спр.4063; 1840: ф.801, оп.1, спр.4162; 1841: ф.801, оп.2, спр.516; 1842: ф.801, оп.2, спр.583; 

1843: ф.801, оп.1, спр.4515. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Церква Різдва Христового, м-ко Яреськи Миргородського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1757-1773: ф.1011, оп.1, спр.157; 1776-1780: ф.1011, оп.1, спр.158; 1781, 1791, 

1799, 1807, 1815, 1816: ф.1011, оп.1, спр.159; 1798-1811: ф.1011, оп.1, спр.160; 1785-1797: 

ф.1011, оп.1, спр.161; 1817: ф.1011, оп.1, спр.162; 1825-1830: ф.1011, оп.1, спр.163. 

6. Шлюб: 1755-1775: ф.1011, оп.1, спр.157; 1776-1780: ф.1011, оп.1, спр.158; 1781, 1791, 1799, 

1807, 1815, 1816: ф.1011, оп.1, спр.159; 1798-1811: ф.1011, оп.1, спр.160; 1785-1797: ф.1011, 

оп.1, спр.161; 1817: ф.1011, оп.1, спр.162; 1825-1830: ф.1011, оп.1, спр.163. 

8. Смерть: 1755-1775: ф.1011, оп.1, спр.157; 1776-1780: ф.1011, оп.1, спр.158; 1781, 1791, 1799, 

1807, 1815, 1816: ф.1011, оп.1, спр.159; 1798-1811: ф.1011, оп.1, спр.160; 1785-1797: ф.1011, 

оп.1, спр.161; 1817: ф.1011, оп.1, спр.162; 1825-1830: ф.1011, оп.1, спр.163. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Троїцька церква, м-ко Яреськи Миргородського повіту 

4. Не встановлено  

5. Народження: 1787-1795: ф.1011, оп.1, спр.190; 1803-1804: ф.1011, оп.1, спр.191; 1808-1824: 

ф.1011, оп.1, спр.192; 1825-1832: ф.1011, оп.1, спр.193. 

6. Шлюб: 1787-1795: ф.1011, оп.1, спр.190; 1803-1804: ф.1011, оп.1, спр.191; 1808-1824: ф.1011, 

оп.1, спр.192; 1825-1832: ф.1011, оп.1, спр.193. 

8. Смерть: 1787-1795: ф.1011, оп.1, спр.190; 1803-1804: ф.1011, оп.1, спр.191; 1808-1824: ф.1011, 

оп.1, спр.192; 1825-1832: ф.1011, оп.1, спр.193. 



 

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Покровська    церква, с. Яхники Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.175; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.176; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.177; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.178; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.179. 

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.175; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.176; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.177; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.178; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.179. 

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.175; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.176; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.177; 1901-1907: ф.1011, оп.9, спр.178; 1910-1917: ф.1011, оп.9, спр.179. 

 

1. Полтавська  губернія 

2. Полтавська  єпархія 

3. Архістратиго-Михайлівська церква, с. Яцини Лохвицького повіту 

4. Не встановлено (на 1902 рік не вказано) 

5. Народження: 1873-1881: ф.1011, оп.5, спр.195; 1879-1885: ф.1011, оп.5, спр.196; 1882-1887: 

ф.1011, оп.5, спр.197; 1886-1892, 1896: ф.1011, оп.5, спр.198; 1888-1898: ф.1011, оп.5, спр.199; 

1894-1900: ф.1011, оп.5, спр.200; 1899-1902, 1908: ф.1011, оп.5, спр.201; 1906-1910: ф.1011, 

оп.5, спр.203; 1910-1911, 1913-1917: ф.1011, оп.5, спр.205; 1913: ф.1011, оп.5, спр.206; 1917-

1919: ф.1011, оп.5, спр.207. 

6. Шлюб: 1873-1881: ф.1011, оп.5, спр.195; 1879-1885: ф.1011, оп.5, спр.196; 1882-1887: ф.1011, 

оп.5, спр.197; 1886-1892, 1896: ф.1011, оп.5, спр.198; 1888-1898: ф.1011, оп.5, спр.199; 1894-

1900: ф.1011, оп.5, спр.200; 1899-1904: ф.1011, оп.5, спр.201; 1909-1919: ф.1011, оп.5, спр.204; 

1910-1911, 1913-1917: ф.1011, оп.5, спр.205; 1913: ф.1011, оп.5, спр.206; 1917-1918: ф.1011, 

оп.5, спр.207. 

8. Смерть: 1873-1881: ф.1011, оп.5, спр.195; 1879-1885: ф.1011, оп.5, спр.196; 1882-1887: ф.1011, 

оп.5, спр.197; 1886-1892, 1896: ф.1011, оп.5, спр.198; 1888-1897: ф.1011, оп.5, спр.199; 1894-

1900: ф.1011, оп.5, спр.200; 1899-1904: ф.1011, оп.5, спр.201; 1905-1912: ф.1011, оп.5, спр.202; 

1910-1911, 1913-1917: ф.1011, оп.5, спр.205; 1913: ф.1011, оп.5, спр.206; 1917-1919: ф.1011, 

оп.5, спр.207. 

 

1. Полтавська губернія 

2. Полтавська єпархія 

3. Преображенська церква, с.Ячники Переяславського повіту 

4. Не встановлено 

5. Народження: 1827-1839: ф.706, оп.4, спр. 172; 1840-1852: ф.706, оп.4, спр. 272; 1852-1873: 

ф.706, оп.4, спр. 326 

6. Шлюб: 1827-1839: ф.706, оп.4, спр. 172; 1840-1851: ф.706, оп.4, спр. 272; 1852-1873: ф.706, 

оп.4, спр. 326 

8. Смерть: 1827-1840: ф.706, оп.4, спр. 172; 1840-1851: ф.706, оп.4, спр. 272; 1852-1873: ф.706, 

оп.4, спр. 326 

  

1. Полтавська губернія. 

2. Полтавська єпархія. 

3. Введенська  церква, с. Яшники Лохвицького повіту. 

4. Не встановлено. 

5. Народження: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.164; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.165; 1894-1900: 

ф.1011, оп.9, спр.166; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.167; 1910,1912-1916: ф.1011, оп.9, спр.168;  

6. Шлюб: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.164; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.165; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.166; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.167; 1910,1912-1916: ф.1011, оп.9, спр.168;  

8. Смерть: 1879-1885: ф.1011, оп.9, спр.164; 1886-1892: ф.1011, оп.9, спр.165; 1894-1900: ф.1011, 

оп.9, спр.166; 1902-1907: ф.1011, оп.9, спр.167; 1910,1912-1916: ф.1011, оп.9, спр.168.  

 



Іудейське віросповідання 

 

1. Полтавська  губернія      

2.  

3. Синагога, м. Пирятин Пирятинського повіту 

4.  

5. Народження: 1900-1906: ф.1072, оп.1, спр.1 

6. Шлюб: Інформація відсутня 

8. Смерть: Інформація відсутня 

 


