
Передмова 
До опису №1 фонду 631 “Колекція метричних книг церков, костелів, синагог Станіслав-

ського воєводства реєстрації народжень, шлюбів та смертей”. 

В даний фонд включені метричні книги церков, костелів, синагог про реєстрацію наро-
джень, шлюбів та смертей на території Станіславського воєводства. 

У 1952 році від районних відділів ЗАГС на держзберігання надійшли метричні книги цер-
ков сіл за 1754-1913 роки. Книги кожного села становили окремий фонд,яких налічувалось 
39. 

В січні 1983 року обласний відділ ЗАГС передав на державне зберігання колекцію метри-
чних книг церков та костелів за 1760-1907 роки в кількості 349 одиниць зберігання ,які утво-
рили окремий фонд №631, що в 1984 р. поповнився ще однією книгою. Крім того, метричні 
книги церков також були включені в опис №2 фонду 504 “Станіславська консисторія”. 

В зв'язку з тим, що метричні книги церков та костелів були включені в 41 фонд, що 
ускладнювало пошук даних, виникла потреба у створенні об'єднаного архівного фонду 
(О.А.Ф.) на базі фонду 631. 

Тому, у 1993 році проведено об'єднання фондів церков і вдосконалення опису №1 фонду 
631. При вдосконалені проведено перевіряння наявності та фізичного стану справ 41 фонду. 
Справи пересистематизовані за алфавітно-хронологічною ознакою, уточнені заголовки, назви 
населених пунктів, крайні дати та кількість аркушів, проведена нумерація справ. 

Складено опис №1 фонду 631 на 586 справ за 1754-1913 роки. Опис містив 68 літерних 
справ, 58 з них з опису №2 фонду 504, які спочатку не були включені в фонд №631. 

До опису складено науково-довідковий апарат: титульний лист, передмову, географічний 
покажчик, перевідну таблицю. В стіл довідок складена допоміжна картотека. У 2000 році в 
опис внесено 1 необліковану справу. 

У 2002 році відділ РАГС Івано-Франківського обласного управління юстиції передав на 
державне зберігання 217 метричних книг за 1784-1925 роки. Метричну книгу с. Турка пере-
дав краєзнавець Михайло Миронюк. 

Вперше надійшли на зберігання метричні книги синагоги м. Івано-франківська за 1924-
1926 роки. 

Так, як нове надходження метричних книг не тільки продовжило уже існуючу колекцію 
подальшими роками, але доповнило її і більш раннім періодом, виникла необхідність удоско-
налити опис колекції, просистематизувавши його в хронологічному порядку. 

При вдосконаленні проведено пересистематизацію справ за алфавітно-хронологічною 
ознакою, уточнення заголовків, назв населених пунктів, крайніх дат і кількості аркушів. 

Заново складено опис №1 на 805 одиниць зберігання за 1754-1927роки,з них 804 – метри-
чні книги, 1 – попередні описи. В справі № 207 є записи за 1938 рік. 

Слід відмітити,що в опису використаний адміністративний поділ станом на 1 січня 
1997 р. 

Також складено новий науково-довідковий апарат: титульний лист, зміст, передмову, гео-
графічний покажчик, перевідну таблицю. Фонд потребує реставрації. 
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