ПОКА ЧЕЛОВЕКА ПОМНЯТ, ОН ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ
В 2014 г. была издана книга «От приписной до приходской», посвященная
истории церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Карпинске, которая
была открыта в 1841 г. как кладбищенская приписная к Введенскому собору
Богословского завода. Когда возникло кладбище на этом месте точно не известно.

Церковь во имя Казанской иконы Божией Матери (кладбищенская)

Возможно, еще при основателе Богословского завода Максиме Михайловиче
Походяшине. Самая старая, из сохранившихся, могила датирована 1830 г.
Очевидцы утверждают, что видели чугунную плиту с датой 1825 г. Кладбище
было закрыто уже в советское время – в 1938 г. Тысячи, десятки тысяч жителей
заводского поселения были похоронены на этом кладбище.
Авторы книги, М.С.Бессонов и М.Э.Бураев, посчитали, что история
Казанской церкви будет неполной, если не восстановить и не сохранить списки
тех, кто погребен на этом кладбище. Так родился проект «Пока человека помнят,
он продолжает жить», задачей которого было возвращение из небытия имен тех
кто похоронен на старом кладбище возле церкви во имя Казанской иконы Божией
Матери. Записи об отпевании и погребении фиксировались в метрических книгах
Введенского собора Богословского завода. В данный момент эти книги находятся
на хранении в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) в
Екатеринбурге. В ГАСО хранятся метрические книги с 1801 г. по 1917 г. Не за все
годы сохранились метрические книги и даже из сохранившихся исследователю
выдают не все, по причине ветхости книг. Была проведена работа по выявлению

этих записей и составлен список фамилий, зафиксированных в просмотренных
метрических книгах Введенского собора Богословского завода, с указанием даты
первой фиксации в записях. Это, конечно, не означает, что фамилия появилась
именно в этом году. Она могла появиться и раньше (в большинстве случаев). По
возможности сохранена форма и орфография записи.

Введенский собор

По записям можно понять, когда появилась фамилия в Богословском заводе,
в некоторых случаях из каких мест происходил носитель фамилии, как менялся
статус жителей завода. На кладбище при Казанской церкви похоронены не только
жители самого Богословского завода, но из окрестных Петропавловского,
Николаепавдинского заводов, Турьинских рудников и других мест. По записям
можно судить, что некоторые отпетые хоронились на кладбищах соседних
селений: Баронского, Лобвинского и Филькинского (начало XX в.) зимовий.
Очевидно, там, где проживали. Встречаются неизвестные исторические факты,
имена. Интересны записи и своей статистикой.
За рассматриваемый период на кладбище были похоронены люди
различных сословий и социальных статусов: мастеровые и сельские обыватели,
непременные работники и крестьяне, духовенство и военные, мещане и купцы,
низшие горные чины, горные инженеры и горные чиновники, дворяне, их жены и
дети. Среди них можно упомянуть одного из горных начальников Богословского
горного округа горного инженера полковника Матвея Ивановича Протасова,
сестру изобретателя радио Александра Степановича Попова – Екатерину
Степановну Словцову, мать российского, советского физиолога, члена-

корреспондента АН СССР Николая Александровича Миславского – Аполлинарию
Ивановну Миславскую и других. Потомки некоторых из них до сих пор
проживают в Карпинске (бывший Богословский завод) и окрестных городах:
Краснотурьинске (Турьинские рудники), Североуральске (Петропавловский
завод). Других судьба разбросала по городам Свердловской области, территории
России и за рубежом. На данный момент выявлено 18476 имен только с 1801 по
1917 гг. Составлен список из 2663 фамилий.
Результатом проекта «Пока человека помнят, он продолжает жить» должно
стать установление Поклонного креста в память тех, кто погребен не только на
этом кладбище, но и на других кладбищах города, кто жил, работал на
Богословском заводе, в Карпинске. То есть Поклонный крест должен стать
своеобразным местом памяти всех кто на протяжении 250 лет создавал историю
заводского поселка, города.
В России возрождается традиция установления поклонных крестов.
Сегодня их ставят при въезде в города, на месте разрушенных храмов, на
возвышенностях, в память о жертвах репрессий. Кресты в полях и у дорог часто
напоминают о заброшенных поселениях: благоговение требовало отметить
крестом или даже часовней место покинутого кладбища или храма. Хотелось бы
обратиться ко всем потомкам, чьи предки похоронены на кладбищах Карпинска (а
ведь нас десятки тысяч): «Давайте соберем средства, кто, сколько может, на
установку такого Поклонного креста в память о наших предках. Не будем
Иванами, родства не помнящими».
С уважением, историк-архивист Михаил Бессонов (г. Екатеринбург),
старший научный сотрудник ООО «Диана» (г. Карпинск) Михаил Бураев.

СПИСОК ФАМИЛИЙ ИЗ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ ВВЕДЕНСКОГО СОБОРА
БОГОСЛОВСКОГО ЗАВОДА
(1801-1917 гг.)
А
АБАКУМОВ (1815 г.)
АБАТУРОВ (1807 г.)
АБОИМОВ (1908 г.)
АБРАМОВ (1815 г.), ОБРАМОВ (1811 г.)
АБРАМОВСКИХ (1821 г.), АБРАМОВСКИЙ (1860 г.)
АВДЕЕВ (1896 г.)
АВЕРЬЯНОВ (1910 г.)
АВРААМОВ (1814 г.)
АГАЛАКОВ (1914 г.)
АГАФОНОВ (1810 г.)
АГЕЕВ (1857 г.), АГГЕЕВ (1867 г.)
АДАМОВ (1841 г.)
АДРИАНОВ (1820 г.)
АЗАНОВ (1833 г.)
АКИЛОВ (1883 г.)
АКИМОВ (1847 г.)

АКИШЕВ (1915 г.)
АКСЕНОВ (1835 г.)
АКУЛОВ (1833 г.)
АЛБЫЧЕВ (1809 г.)
АЛЕКСАНДРОВ (1812 г.)
АЛЕКСЕЕВ (1808 г.)
АЛЕМАЗОВ (1838 г.)
АЛЕСОВ (1815 г.), АЛЕЗОВ (1836 г.)
АЛЕШКОВ (1802 г.)
АЛИН (1801 г.)
АЛПАТОВ (1857 г.)
АМУТНЫХ (1822 г.), АМУТНЫЙ (1870 г.), МУТНЫХ (1891 г.), ОМУТНЫХ (1899 г.)
АНАШКИН (1894 г.)
АНБАРОВ (1803 г.)
АНДРЕЕВ (1810 г.)
АНДРЕЕВСКИХ (1812 г.), АНДРЕЕВСКИЙ (1911 г.)
АНДРЕЯНОВ (1827 г.), АНДРИАНОВ (1835 г.)
АНДРОНИКОВ (1892 г.)
АНИКИН (1815 г.), ОНИКИН (1821 г.)
АНИСИМКОВ (1818 г.)
АНИСИМОВ (1806 г.), ОНИСИМОВ (1816 г.)
АНКУШИН (1809 г.)
АНОНОСОВ (1817 г.)
АНТИПИН (1809 г.)
АНТОНОВ (1804 г.)
АНТРОПКИН (1818 г.)
АНТРОПОВ (1815 г.)
АНФЕРОВ (1801 г.)
АНЦЫПИН (1892 г.)
АНЧУГОВ (1833 г.)
АРАПОВ (1801 г.)
АРДАШЕВ (1823 г.)
АРЕФИНСКИЙ (1828 г.)
АРЖАНУХИН (1894 г.)
АРИСТОВ (1912 г.)
АРСЕБЕКОВ (1916 г.)
АРТАМОНОВ (1835 г.)
АРТЕГОВ (1896 г.)
АРТЕМИЕВ (1812 г.), АРТЕМЬЕВ (1834 г.)
АРТЕМОВ (1814 г.)
АРХАНГЕЛЬСКИЙ (1867 г.)
АРХИМАНДРИТОВ (1828 г.)
АРХИПОВ (1809 г.)
АТМАНСКИХ (1833 г.), АТМАНСКИЙ (1855 г.)
АУЭРБАХ (1887 г.)
АФОНАСЬЕВ (1807 г.), АФАНАСЬЕВ (1811 г.), АФОНАСИЕВ (1828 г.), АФАНАСИЕВ (1829
г.)
АХМАНАЕВ (1891 г.)
Б
БАБАЙЛОВ (1852 г.), БАБАИЛОВ (1890 г.)
БАБАНОВ (1899 г.)
БАБИКОВ (1810 г.)
БАБИН (1802 г.)

БАБИНОВ (1829 г.)
БАБИНЦЕВ (1914 г.)
БАБКИН (1815 г.)
БАБУРИН (1809 г.)
БАБУШКИН (1801 г.)
БАГНИН (1868 г.)
БАГРАШЕВ (1812 г.)
БАДАНОВ (1914 г.)
БАДЮ (1917 г.)
БАЖЕНОВ (1896 г.)
БАЖИН (1901 г.)
БАЖУКОВ (1900 г.)
БАЗЛОВ (1805 г.)
БАЙБАКОВ (1801 г.)
БАЙДАРОВ (1801 г.)
БАЙДЕРИН (1816 г.)
БАЙЕР (1885 г.)
БАКЛАНОВ (1914 г.)
БАКЛАШКИН (1861 г.)
БАКУНИН (1804 г.)
БАЛАКИН (1809 г.)
БАЛА(КШ)ИН (1849 г.)
БАЛАНОВСКИХ (1809 г.), БАЛАНОВСКИЙ (1834 г.)
БАЛАШЕВ (1843 г.)
БАЛЕЕВСКИХ (1814 г.)
БАЛИН (1836 г.)
БАЛУЕВ (1842 г.)
БАЛЧУГОВ (1895 г.)
БАНДЯРЕНКО (1817 г.)
БАННИКОВ (1861 г.)
БАРАБАНОВ (1906 г.)
БАРАБАНЩИКОВ (1814 г.)
БАРАНОВ (1801 г.)
БАРДИН (1806 г.)
БАРИННИКОВ (1871 г.)
БАРИХИН (1841 г.), БОРИХИН (1875 г.)
БАРМИН (1909 г.)
БАРНИКОВ (1884 г.)
БАРСУКОВ (1818 г.), БУРСУКОВ (1823 г.)
БАРТОВ (1896 г.)
БАРХАТОВ (1913 г.)
БАРЫКИН (1916 г.)
БАРЫШНИКОВ (1811 г.)
БАСАЛАЕВ (1901 г.)
БАСМАНОВ (1818 г.)
БАСТРАКОВ (1801 г.), БАСТРЫКОВ (1876 г.), БАСТРИКОВ (1896 г.)
БАТАГОВ (1902 г.)
БАТАЛОВ (1829 г.)
БАТАРГИН (1816 г.)
БАТМАНОВ (1818 г.)
БАТОВ (1855 г.)
БАТУЕВ (1895 г.)
БАТУРИН (1836 г.)
БАХАРЕВ (1814 г.), БАХИРЕВ (1829 г.)
БАЧИНИН (1907 г.)

БАШАРИН (1831 г.)
БАШЕНЕВ (1801 г.), БАШАНЕВ (1837 г.)
БАШНИН (1895 г.)
БАШЧАНОВСКИЙ (1837 г.)
БАЯНДИН (1807 г.)
БАЯНОВ (1823 г.), БОЯНОВ (1827 г.)
БЕДИН (1879 г.)
БЕДНЯГИН (1811 г.)
БЕДРИН (1803 г.)
БЕЗВОДИНСКИЙ (1912 г.)
БЕЗВОЛЕНКОВ (1833 г.)
БЕЗГОДОВ (1802 г.)
БЕЗДЕЛЕВ (1917 г.)
БЕЗДЕНЕЖНЫХ (1897 г.)
БЕЗДОМНИКОВ (1818 г.)
БЕЗНОСИКОВ (1901 г.)
БЕЗПОМЕСТНЫХ (1818 г.)
БЕЗРУКИХ (1834 г.)
БЕЗРУКОВ (1833 г.)
БЕЗСОНОВ (1808 г.)
БЕЗУКЛАДНИКОВ (1809 г.)
БЕЗУМОВ (1858 г.)
БЕКЕТОВ (1814 г.)
БЕКИТНЕВ (1866 г.)
БЕКРЕЕВ (1816 г.)
БЕЛАВКИН (1911 г.)
БЕЛЕВСКИЙ (1833 г.)
БЕЛКИН (1801 г.)
БЕЛОБОРОДОВ (1894 г.)
БЕЛОВ (1803 г.)
БЕЛОГОЛОВ (1902 г.), БЕЛОГОЛОВОВ (1909 г.)
БЕЛОЗЕРОВ (1840 г.)
БЕЛОСЛУДЦОВ (1839 г.)
БЕЛОУСОВ (1843 г.)
БЕЛОШЕЙКИН (1840 г.)
БЕЛЫХ (1814 г.)
БЕЛЬКОВ (1907 г.)
БЕЛЬСКИХ (1905 г.)
БЕЛЬТЮКОВ (1915 г.)
БЕЛЯЕВ (1821 г.)
БЕЛЯНИН (1840 г.)
БЕЛЯНКИН (1915 г.)
БЕРДЮГИН (1836 г.)
БЕРЕЗИН (1814 г.)
БЕРЕСНЕВ (1916 г.)
БЕРИН (1807 г.)
БЕРНИКОВ (1843 г.)
БЕРСЕНЕВ (1812 г.)
БЕРСТЕНЕВ (1914 г.)
БЕРТИЩЕВ (1890 г.)
БЕСОВ (1814 г.)
БЕТЕНЕВ (1821 г.)
БЗДЮЛЕВ (1917 г.)
БИГУНОВ (1916 г.)
БИДАНЕНКО (1832 г.)

БИЗЕНКО (1834 г.)
БИЗИН (1839 г.)
БИЗЯЕВ (1817 г.)
БИРЮКОВ (1814 г.), БЕРЮКОВ (1819 г.), БИРКОВ (1855 г.), БИРИКОВ (1882 г.)
БИТЕВ (1908 г.)
БИТЮКОВ (1816 г.)
БЛАГОДАРОВ (1811 г.), БЛАГОДАРЕВ (1906 г.)
БЛЕДНОВ (1897 г.)
БЛИНОВ (1897 г.)
БЛИНОВСКИХ (1908 г.)
БЛОХИН (1898 г.)
БОБКОВ (1801 г.)
БОБРИНСКИЙ (1836 г.), БОБРИНСКИХ (1887 г.)
БОБРОВ (1897 г.)
БОБ(У)ЛОВ (1831 г.)
БОБЫКИН (1897 г.)
БОБЫЛЕВ (1861 г.)
БОГАТЫРЕВ (1844 г.)
БОГДАНОВ (1810 г.)
БОГОМАЗОВ (1827 г.)
БОГОМОЛОВ (1820 г.)
БОДРИН (1818 г.)
БОЖИН (1845 г.)
БОКАРЕВ (1905 г.)
БОКСАНОВ (1913 г.), БАКСАНОВ (1915 г.)
БОЛОТОВ (1811 г.)
БОЛЫШЕВ (1860 г.)
БОЛЬШАКОВ (1824 г.), БОЛШАКОВ (1828 г.)
БОЛЬШУХИН (1897 г.)
БОЛЯКОВ (1818 г.)
БОРЗУНОВ (1811 г.)
БОРИНСКИХ (1801 г.)
БОРИСИХИН (1840 г.)
БОРИСОВ (1809 г.)
БОРКОВ (1818 г.)
БОРМАТОВ (1841 г.)
БОРМОТОВ (1913 г.)
БОРОВИКОВ, БОРОВКОВ (1915 г.)
БОРОВСКИХ (1839 г.)
БОРОДИН (1833 г.)
БОРОЗДИН (1897 г.)
БОРТНИКОВ (1847 г.)
БОРЦОВ (1908 г.)
БОСЫГИН (1916 г.)
БОТАЛОВ (1804 г.)
БОТЫШЕВ (1858 г.)
БОЧКАРЕВ (1806 г.), БОЧЬКАРЕВ (1874 г.)
БОЧКОВ (1814 г.)
БОЯРИНСКИЙ (1898 г.)
БОЯРСКИХ (БОЯРСКОЙ) (1807 г.)
БРАГИН (1811 г.)
БРАТНИКОВ (1892 г.)
БРАТУХИН (1816 г.)
БРЕДУЧКИН (1891 г.)
БРЕЗГИН (1831 г.)

БРЕЗНИКАН (1916 г.)
БРЕХОВ (1815 г.)
БРИКНЕР (1904 г.)
БРОННИКОВ (1802 г.)
БРУСНИЦЫН (1893 г.)
БРЫЗГАЛОВ (1812 г.)
БРЫЛОВ (1837 г.)
БРЫЛЯКОВ (1899 г.)
БРЮХАНОВ (1894 г.)
БРЯБРИН (1827 г.)
БУБНОВ (1895 г.)
БУГАЕВ (1915 г.)
БУДАКОВ (1855 г.)
БУ(Д)АЛИН (1847 г.)
БУДРИН (1887 г.), БУРДИН (1899 г.)
БУЖЕНЕЕВ (1814 г.)
БУЗАНАКОВ (1843 г.)
БУЗИН (1901 г.)
БУЗ(СОНА)КОВ (1817 г.)
БУЗУЛИН (1835 г.)
БУЗОНОВ (1882 г.)
БУЗУНОВ (1818 г.)
БУЙКОВ (1842 г.)
БУКИН (1897 г.)
БУЛАЕВ (1801 г.)
БУЛАНКОВ (1809 г.)
БУЛАТОВ (1828 г.)
БУЛДАКОВ (1807 г.)
БУЛИН (1831 г.)
БУЛЫГИН (1812 г.)
БУЛЫЧЕВ (1823 г.), БУЛАЧЕВ (1870 г.), БУЛОЧЕВ (1908 г.)
БУЛЫШЕВ (1827 г.), БУЛЫШОВ (1909 г.)
БУНЬКОВ (1818 г.), БУ(НКО)В (1847 г.)
БУНЯКОВ (1809 г.)
БУРАКОВ (1832 г.)
БУРДАКОВ (1808 г.), БУРДУКОВ (1833 г.)
БУРЛЕВ (1843 г.)
БУРМАНТОВ (1801 г.)
БУРМАСОВ (1901 г.)
БУРУНДАСОВ (1814 г.)
БУРУХИН (1808 г.)
БУРЦОВ (1834 г.)
БУСЕНЕВ (1814 г.)
БУСЫГИН (1838 г.)
БУТАГИН (1883 г.)
БУТАКОВ (1811 г.)
БУТКОВСКИХ (1862 г.)
БУТЫГИН (1811 г.)
БУХАЛОВ (1854 г.)
БУХВАЛОВ (1820 г.)
БУХОНИН (1844 г.)
БУХРЯКОВ (1830 г.)
БУЧЕЛЬНИКОВ (1861 г.)
БУШИН (1870 г.)
БУШУЕВ (1838 г.)

БЫВАЛЬЦОВ (1840 г.)
БЫЗОВ (1814 г.)
БЫКОВ (1801 г.)
БЫСТРЫХ (1852 г.)
БЫСТРЯКОВ (1915 г.)
БЫЧУРИН (1828 г.)
В
ВАВЕЛИН (1853 г.)
ВАВИЛИН (1873 г.)
ВАВИЛОВ (1804 г.)
ВАЙЖЕЗОВ (1802 г.)
ВАЙПАЛИН (1803 г.)
ВАЛЕГОВ (1861 г.)
ВАЛОВ (1907 г.)
ВАЛЬЖА(НН) (1874 г.)
ВАНИЛОВ (1892 г.)
ВАНЬКОВ (1815 г.)
ВАНЮКОВ (1854 г.)
ВАРЕНЦОВ (1847 г.), ВАРАНЦОВ (1874 г.), ВАРЕНЦЕВ (1890 г.)
ВАРЛАМОВ (1809 г.)
ВАРНИН (1823 г.)
ВАРУШКИН (1803 г.)
ВАРФОЛОМЕЕВ (1825 г.)
ВАСЕВ (1802 г.)
ВАСИЛЬЕВ (1807 г.), ВАСИЛЬЕВЫХ (1814 г.), ВАСИЛИЕВ (1835 г.)
ВАСИЛЬКОВ (1913 г.)
ВАСЬКОВ (1843 г.)
ВАТЕМАНОВ (1910 г.)
ВАТОЛИН (1819 г.)
ВАУЛИН (1804 г.), ВАВУЛИН (1873 г.)
ВАХЛОВ (1845 г.)
ВАХЛЫШЕВ (1831 г.)
ВАХНИН (1810 г.)
ВАХОНИН (1886 г.)
ВАХРИН (1803 г.)
ВАХРУШЕВ (1801 г.), ВАХРУШОВ (1853 г.)
ВАШЕВ (1811 г.)
ВАШКУРИН (1896 г.)
ВАЮКИН (1834 г.)
ВДОВИН (1801 г.)
ВЕДЕРНИКОВ (1807 г.)
ВЕДИАМАНОВ (1813 г.)
ВЕКШИН (1801 г.)
ВЕЛИЧКА (1808 г.)
ВЕПРИКОВ (1916 г.)
ВЕПРИЦКИХ (1845 г.)
ВЕРЕВКИН (1806 г.)
ВЕРИГИН (1905 г.)
ВЕРТОПРАХОВ (1830 г.)
ВЕРХОТУРОВ (1809 г.)
ВЕРШИНИН (1853 г.)
ВЕСЕЛКОВ (1841 г.)
ВЕТНЕВ (1910 г.)

ВЕТОХИН (1899 г.)
ВЕТОШКИН (1814 г.), ВЯТОШКИН (1895 г.)
ВЕТЧАНОВ (1853 г.)
ВИКУЛОВ (1867 г.)
ВИЛЕСОВ (1801 г.)
ВИЛЬКЕ (1891 г.)
ВИЛЬНИКОВ (1833 г.)
ВИЛЯЖАНИНОВ (1842 г.)
ВИННИКОВ (1833 г.)
ВИНОГРАДОВ (1907 г.)
ВИНОКУРОВ (1814 г.)
ВИНОКУРЦЕВ (1847 г.)
ВИРАЧЕВ (1897 г.)
ВИСКУНОВ (1823 г.)
ВИСЯНЕВ (1885 г.)
ВИТОЛИН (1909 г.)
ВИЦЫН (1857 г.)
ВЛАДИМИРОВ (1912 г.)
ВЛАДЫКИН (1808 г.)
ВЛАСОВ (1813 г.)
ВОДОПЬЯНОВ (1815 г.)
ВОЕВОДКИН (1811 г.)
ВОЖЕКОВ (1811 г.)
ВОЗЖАЕВ (1832 г.)
ВОИНКОВ (1904 г.)
ВОКУЕВ (1914 г.)
ВОЛКОВ (1808 г.)
ВОЛОГДИН (1905 г.)
ВОЛОГЖАНИН (1907 г.)
ВОЛОГЖАНИНОВ (1807 г.), ВОЛОГЖЕНИНОВ (1821 г.), ВОЛОЖАНИНОВ (1867 г.),
ВОЛОЖЕНИНОВ (1874 г.)
ВОЛОГОВ (1843 г.)
ВОЛОКИТИН (1814 г.)
ВОЛОКОВСКИХ (1885 г.)
ВОЛОСНИКОВ (1897 г.), ВОЛОСТНИКОВ (1905 г.)
ВОЛЧКОВ (1871 г.)
ВОЛЩИ(К)ОВ (1817 г.)
ВОЛЫНКИН (1810 г.), ВАЛЫНКИН (1811 г.)
ВОРОБЬЕВ (1802 г.)
ВОРОЖИХИН (1808 г.)
ВОРОНИН (1817 г.)
ВОРОНОВ (1896 г.)
ВОРОНИХИН (1809 г.)
ВОРОНЦОВ (1870 г.)
ВОРОНЧИХИН (1812 г.)
ВОРОТОВ (1849 г.)
ВОРОШИЛОВ (1803 г.)
ВОСТРОКНУТОВ (1856 г.)
ВО(Т)ЕНЦОВ (1844 г.), ВОТИНЦЕВ (1913 г.)
ВОХРИН (1868 г.)
ВТЕХИН (1814 г.)
ВТОРОВ (1885 г.)
ВТОРОЙ (1838 г.)
ВТОРЫХ (1820 г.)
ВТЮРИН (1807 г.)

ВШИВКОВ (1814 г.)
ВШИВЦЕВ (1912 г.)
ВЫБОРОВ (1809 г.)
ВЫЧУЖАНИН (1907 г.)
ВЬЮШКОВ (1894 г.)
ВЯЗОВ (1835 г.)
ВЯЛЫХ (1809 г.)
ВЯТКИН (1817 г.)
ВЯТЧАНИНОВ (1809 г.), ВЕТЧАНИНОВ (1910 г.)
ВЯТЧЕНИН (1843 г.)
ВЯТЧЕНОВ (1843 г.)
Г
ГАБОВ (1809 г.)
ГАВРИИЛОВ (1809 г.), ГАВРИЛОВ (1810 г.)
ГАГАЕВ (1895 г.)
ГАГАЛЕВ (1852 г.)
ГАЕВ (1878 г.)
ГАЗГАНОВ (1814 г.)
ГАЛАВТИН (1873 г.), ГАЛАФТИН (1891 г.)
ГАЛАШЕВ, ГАЛАШОВ (1903 г.)
ГАЛИЧЕВ (1860 г.)
ГАЛКИН (1814 г.)
ГАЛУХИН (1813 г.)
ГАМБУРГЕР (1890 г.)
ГАРДАБУЦКИХ (1805 г.), ГАРДАБУТСКИХ (1822 г.), ГОРДОБУТСКИЙ (1904 г.)
ГАРИН (1834 г.)
ГАРКУНОВ (1839 г.)
ГАРМАНОВ (1902 г.)
ГАРЯЕВ (1899 г.)
ГВОЗДЕВ (1912 г.)
Г(В)ОЗДЫРЕВ (1846 г.)
ГЕЙНЦЕ (1917 г.)
ГЕЛЬМ (1856 г.)
ГЕОРГИЕСКУ (1916)
ГЕРАСИМОВ (1808 г.)
ГЕРТОВ (1828 г.)
ГЕРЦ (1912 г.)
ГЕРЦОГ (1878 г.)
ГЕТСКИХ (1814 г.)
ГИГИН (1804 г.)
ГИРИН (1833 г.)
ГЛАДКИХ (1833 г.)
ГЛАЗАЧЕВ (1809 г.)
ГЛАЗУНОВ (1806 г.)
ГЛЕБУШКИН (1890 г), ХЛЕБУШКИН (1890 г.)
ГЛУХОВ (1908 г.)
ГЛУШКОВ (1844 г.)
ГЛЫЗИН (1808 г.)
ГОБОВ (1907 г.)
ГОВОРЛИВЫХ (1802 г.)
ГОГОЛЕВ (1803 г.)
ГОДОВЫХ (1913 г.)
ГОЛЕНДУХИН (1851 г.)

ГОЛИКОВ (1818 г.)
ГОЛИЩЕВ (1814 г.)
ГОЛОВАНОВ (1801 г.)
ГОЛОВАЩЕНКО (1834 г.)
ГОЛОВИН (1891 г.)
ГОЛОВКОВ (1805 г.)
ГОЛОВЫРЦЕВ (1852 г.)
ГОЛОУШИН (1809 г.)
ГОЛУБЕВ (1884 г.)
ГОЛУБЦЕВ (1896 г.)
ГОЛУПЧИКОВ (1816 г.), ГОЛУБЧИКОВ (1896 г.)
ГОЛЫШОВ (1903 г.), ГОЛЫШЕВ (1911 г.)
ГОЛЮКОВ (1822 г.)
ГОМЗИН (1837 г.)
ГОРБАТЫХ (1828 г.)
ГОРБАЧЕВ (1823 г.), ГРОБАЧЕВ (1821 г.)
ГОРБОНОСОВ (1916 г.)
ГОРБУНОВ (1801 г.)
ГОРБУШИН (1808 г.)
ГОРДЕЕВ (1840 г.)
ГОРДЕЕВСКИЙ (1835 г.)
ГОРЕНЕВ (1817 г.)
ГОРЛОВ (1833 г.)
ГОРНОВЫХ (1915 г.)
ГОРНОСТАЛЕВ (1806 г.)
ГОРОДКОВ (1801 г.)
ГОРОДСКИХ (1840 г.)
ГОРОЖАННИКОВ (1875 г.)
ГОРОЖАНЦОВ (1832 г.)
ГОРОХОВ (1816 г.)
ГОРШЕНИН (1840 г.)
ГОРШКОВ (1814 г.)
ГОФМАН (1814 г.)
ГРАМОЛИН (1891 г.)
ГРАН (1845 г.)
ГРАФОВ (1882 г.)
ГРАЧЕВ (1814 г.)
ГРАЧЕНКО (1835 г.)
ГРЕБЕНКИН (1896 г.)
ГРЕХОВ (1814 г.)
ГРЕЧУГ (1894 г.)
ГРИБАНОВ (1843 г.)
ГРИГОРЬЕВ (1807 г.)
ГРИНВАЛЬД (1849 г.)
ГРИШИН (1896 г.)
ГРОМНИЦКИХ (1830 г.)
ГРОМОВ (1822 г.)
ГРУДИН (1816 г.)
ГРУДКИН (1878 г.)
ГРУЗДЕВ (1805 г.)
ГРЯЗИН (1909 г.)
ГРЯЗНЫХ (1912 г.)
ГУДЫРЕВ (1884 г.)
ГУЖАВИН (1896 г.)
ГУЗЕЕВ (1834 г.)

ГУЛЕНОВ (1896 г.)
ГУЛЯЕВ (1803 г.)
ГУРЬЕВ (1821 г.), ГУРИЕВ (1823 г.)
ГУРЬЕВСКИХ (1815 г.)
ГУРЬЯНОВ (1819 г.)
ГУСЕВ (1806 г.)
ГУСЕЛНИКОВ (1809 г.), ГУСЕЛЬНИКОВ (1814 г.)
ГУСЬКОВ (1895 г.)
ГУЩИН (1819 г.)
Д
ДАВЫДОВ (1809 г.)
ДАЙБОВ (1909 г.)
ДАНИЛОВ (1801 г.)
ДВИНЯНИНОВ (1913 г.)
ДВОЕГЛАЗОВ (1892 г.)
ДВОЙНИН (1818 г.)
ДЕВЕТИРИКОВ (1812 г.), ДЕВЕТЕРИКОВ (1824 г.)
ДЕВЕТЬЯРОВ (1914 г.)
ДЕВКИН (1856 г.)
ДЕВЯТОВ (1910 г.)
ДЕДЮХИН (1809 г.)
ДЕЙГИ (1915 г.)
ДЕКТЯРЕВ (1912 г.)
ДЕЛЯГИН (1802 г.)
ДЕМЕНТЬЕВ (1809 г.), ДЕМЕНТИЕВ (1828 г.)
ДЕМИДОВ (1801 г.)
ДЕМИН (1840 г.)
ДЕМИНЕВ (1916 г.)
ДЕМЬЯНОВСКИХ (1804 г.), ДЕМИЯНОВСКИХ (1818 г.), ДЕМЬЯНОВСКИЙ (1820 г.)
ДЕНЕЖКИН (1902 г.)
ДЕНИСОВ (1808 г.)
ДЕНЬГИН (1849 г.)
ДЕРГАЧЕВ (1818 г.)
ДЕР(ГО)ТОВ (1854 г.)
ДЕРГУНОВ (1824 г.)
ДЕРЖ(,,,)Н (1916 г.)
ДЕРИН (1913 г.)
ДЕРНОВ (1804 г.)
ДЕРЮШЕВ (1851 г.), ДЕРЮШОВ (1855 г.)
ДЕРЯБИН (1801 г.)
ДЕСЯТОВ (1833 г.)
ДЕТКОВ (1810 г.)
ДЕХТЕРЕВ (1909 г.)
ДИЕВ (1815 г.)
ДИКОВ (1809 г.)
ДИРЯЕВ (1898 г.)
ДИСЦЫПЛЕНСКИХ (1815 г.), ДИСЦИПЛЕНСКИХ (1820 г.), ДИСТИПЛЕНСКИХ (1828 г.)
ДМИТРИЕВ (1804 г.), ДМИТРЕЕВ (1808 г.), ДМИТРЕВ (1804 г.), ДИМИТРИЕВ (1845 г.)
ДМИТРОШКИН (1904 г.), ДЕМИТРОШКИН (1911 г.), ДИМИТРОШКИН (1913 г.)
ДОБРЫНИН (1811 г.)
ДОЖИН (1853 г.), ДЕЖИН (1855 г.)
ДОЗМУРОВ (1809 г.)
ДОКИШИН (или ДЕКШИН – прим.М.Б.) (1914 г.)

ДОКУЧАЕВ (1830 г.)
ДОЛГАНОВ (1818 г.)
ДОЛГИХ (1809 г.)
ДОЛГОПОЛОВ (1808 г.)
ДОЛГОРУКОВ (1903 г.)
ДОЛГУШЕВ (1903 г.)
ДОЛИНСКИЙ (1916 г.)
ДОЛМАТОВ (1809 г.)
ДОМОЖИРОВ (1869 г.)
ДОМНИН (1896 г.)
ДОМРАЧЕВ (1916 г.)
ДОНСКИХ (1801 г.), ДОНСКОЙ (1869 г.)
ДОРОДНЫХ (1892 г.)
ДОРОНИН (1829 г.)
ДОРОФЕЕВ (1913 г.)
ДОРОХОВ (1849 г.)
ДОСТОВАЛОВ (1824 г.), ДОСТАВАЛОВ (1858 г.)
ДРАНИЦИН (1886 г.)
ДРАЧЕВ (1818 г.)
ДРЕГУНОВ (1851 г.)
ДРЕЗДОВ (1811 г.)
ДРЕНЯГИН (1913 г.)
ДРОБИНИН (1850 г.)
ДРОЗЖИН (1868 г.)
ДРОНОВ (1819 г.), ДРЫГОВ (1821 г.)
ДРУГОВ (1802 г.)
ДРУЖИНИН (1809 г.)
ДРУНДОВ (1905 г.)
ДРЯГИН (1859 г.)
ДУБАКОВ (1895 г.)
ДУБИНИН (1856 г.)
ДУБОВЦОВ (1830 г.), ДУБОВЦЕВ (1896 г.)
ДУБРОВИН (1837 г.)
ДУГИН (1818 г.)
ДУДАРЕНКО (1860 г.), ДУДЫРЕНКОВ (1862 г.)
ДУДАРСКИЙ (1859 г.)
ДУДИН (1913 г.)
ДУДОРОВ (1842 г.)
ДУДЫРЕВ (1814 г.)
ДУЛИН (1842 г.)
ДУЛЬЦОВ (1809 г.)
ДУНАЕВ (1811 г.)
ДУРАЧКОВ (1908 г.)
ДУРНИНКОВ (1817 г.), ДУРНЕНКОВ (1821 г.), ДУРНЕНКО (1866 г.)
ДУРНИЦИН (1906 г.), ДУРНИЦЫН (1908 г.)
ДУРНОВ (1860 г.), ДУРНЕВ (1861 г.)
ДУШЕЧКИН (1803 г.)
ДЫЛДИН (1896 г.)
ДЫМСКИЙ (1916 г.)
ДЬЯКОВ (1814 г.)
ДЬЯКОНОВ (1814 г.)
ДЬЯЧКОВ (1802 г.)
ДЮЛДИН (1801 г.), ДЮЛЬДИН (1804 г.)
ДЯГИЛЕВ (1851 г.)
ДЯТЛОВ (1807 г.)

Е
ЕВДОКИМОВ (1805 г.)
ЕВСЕВЬЕВ (1809 г.), ЕВСЕВИЕВ (1828 г.)
ЕВСЕЕВ (1886 г.)
ЕВСИН (1818 г.)
ЕВСТАФИЕВ (1843 г.), ЕВСТАФЬЕВ (1892 г.)
ЕВСЮКОВ (1839 г.)
ЕВФИМОВСКИХ (1876 г.)
ЕГОБЦЕВ (1915 г.)
ЕГОРОВ (1809 г.)
ЕКИМОВ (1820 г.)
ЕЛГАШИН (1917 г.)
ЕЛЕЗОВ (1868 г.)
ЕЛЕСИН (1913 г.)
ЕЛИСЕЕВ (1818 г.)
ЕЛИСТРАТОВ (1830 г.)
Е(ЛИЦ)ОВ (1878 г.)
ЕЛКИН (1801 г.)
ЕЛОВИКОВ (1896 г.)
ЕЛОВСКИХ (1913 г.)
ЕЛПИМОВ (1909 г.)
ЕЛТЫШЕВ (1889 г.)
ЕЛФИМОВ (1899 г.)
ЕЛЬКИН (1897 г.)
ЕЛЬЧИН (1810 г.), ЕЛЧИН (1812 г.), ЕЛЬШИН (1914 г.)
ЕЛ(Ь)ШИН (1868 г.)
ЕМАНОВ (1809 г.)
ЕМЕЛЬКОВ (1914 г.)
ЕМЕЛЬЯНОВ (1809 г.), ЕМЕЛИАНОВ (1816 г.), ЕМЕЛИЯНОВ (1850 г.)
ЕНГАЕВ (1821 г.)
ЕПАНЧИН (1867 г.)
ЕПИФАНОВ (1823 г.)
ЕПИШКИН (1850 г.)
ЕРЕМЕЕВ (1810 г.)
ЕРЕМИН (1838 г.)
ЕРКИН (1897 г.)
ЕРКОВИЧ (1870 г.)
ЕРМАКОВ (1807 г.)
ЕРМИЛЬЕВ (1801 г.), ЕРМИЛИН (1804 г.)
ЕРМОЛАЕВ (1808 г.)
ЕРОСЛАВЦОВ (1841 г.)
ЕРОХИН (1809 г.)
ЕРШЕВ (1806 г.), ЕРШОВ (1891 г.)
ЕСАУЛКОВ (1832 г.), ЭСАУЛКОВ (1893 г.)
ЕФИМОВ (1809 г.)
ЕФРЕМОВ (1801 г.)
ЕФРЮГИН (1801 г.)
ЕХЛАКОВ (1843 г.)
Ж
ЖАКОВ (1905 г.)
ЖАЛИН (1818 г.)

ЖАЛОБИН (1809 г.)
ЖАРКОВ (1824 г.)
ЖАРОВ (1894 г.)
ЖВАКИН (1812 г.)
ЖВОКИН (1809 г.)
ЖДАНОВ (1811 г.)
ЖЕВАКИН (1900 г.)
ЖЕВУТСКИХ (1820 г.)
ЖЕЗЛОВ (1841 г.)
ЖЕЛВАКОВ (1809 г.), ЖАЛВАКОВ (1884 г.)
ЖЕЛЕЗНИКОВ (1896 г.)
ЖЕЛЕЗОВСКИЙ (1893 г.)
ЖЕЛНИН (1908 г.)
ЖЕЛОБКОВ (1899 г.)
ЖЕРЕБЦОВ (1821 г.)
ЖЕРИН (1916 г.)
ЖЕРНАКОВ (1825 г.)
ЖИГАЛОВ (1904 г.)
ЖИДЕЛЕВ (1827 г.)
ЖИДКОВ (1876 г.)
ЖИДОВ (1821 г.)
ЖИ(Ж)ИН (1808 г.)
ЖИКИН (1801 г.)
ЖИРОВ (1817 г.)
ЖИРЯКОВ (1838 г.)
ЖИТКИХ (1802 г.), ЖИДКИХ (1893 г.)
ЖИТКОВ (1873 г.)
ЖЛУДОВ (1821 г.)
ЖМУРИН (1908 г.)
ЖОЛОБОВ (1913 г.)
ЖУЙКОВ (1808 г.)
ЖУКОВ (1895 г.)
ЖУЛАНОВ (1814 г.)
ЖУЛЬКОВ (1902 г.)
ЖУНИН (1801 г.)
ЖУРАВЛЕВ (1808 г.), ЖАРАВЛЕВ (1803 г.)
ЖУЧКОВ (1838 г.)
З
ЗАБЕЛИН (1807 г.)
ЗАВАРЗИН (1820 г.)
ЗАВИАЛОВ (1812 г.), ЗАВЬЯЛОВ (1841 г.)
ЗАВОРОТИН (1910 г.)
ЗАГВОСКИН (1812 г.)
ЗАГОРОДНЫХ (1841 г.)
ЗАГРЕБИН (1808 г.)
ЗАГУДАЕВ (1888 г.)
ЗАДОРИН (1839 г.)
ЗАИКИН (1815 г.)
ЗАЙКОВ (1821 г.)
ЗАЙЦОВ (1808 г.), ЗАЙЦЕВ (1897 г.)
ЗАЛОТИН (1853 г.)
ЗАЛУЦКИХ (1832 г.)
ЗАМАРАЕВ (1821 г.)

ЗАМЕНКОВ (1819 г.)
ЗАМОРИН (1827 г.)
ЗАМЯТИН (1814 г.)
ЗАОСТРОВСКИХ (1829 г.), ЗАОСТРОВСКОЙ (1831 г.)
ЗАПЛАТИН (1814 г.)
ЗАПОЛЬСКОЙ (1801 г.), ЗАПОЛЬСКИХ (1809 г.)
ЗАПРАЛЬСКИХ (1892 г.)
ЗАР(ИХИН) (1842 г.)
ЗАРУБИН (1811 г.)
ЗАХАРОВ (1806 г.)
ЗАХВАТКИН (1905 г.)
ЗАЦЕПИН (1895 г.)
ЗАЧЕРНАВСКИХ (1904 г.)
ЗВЕЗДИН (1811 г.)
ЗВЕРЕВ (1807 г.)
ЗВОНАРЕВ (1821 г.)
ЗВОРЫГИН (1817 г.), СБОРЫГИН (1867 г.)
ЗДАНОВИЧ (1912 г.)
ЗЕБЗИЕВ (1829 г.)
ЗЕЛЕНИН (1874 г.)
ЗЕЛЕНОВ (1904 г.)
ЗЕЛЕНЦОВ (1807 г.)
ЗЕМЛЕМЕРОВ (1912 г.)
ЗЕНОВЬЕВ (1806 г.), ЗИНОВЬЕВ (1812 г.), ЗИНОВИЕВ (1861 г.)
ЗИМИН (1823 г.)
ЗИНИН (1801 г.)
ЗЛОБИН (1898 г.)
ЗЛОКАЗОВ (1891 г.)
ЗЛЫГОСТЕВ (1808 г.)
ЗОБНИН (1847 г.)
ЗОБНОВ (1844 г.)
ЗОБОВ (1819 г.)
ЗОЛКИН (1908 г.)
ЗОНОВ (1862 г.)
ЗОРИН (1808 г.)
ЗОТОВ (1891 г.)
ЗУБАКИН (1898 г.)
ЗУБАРЕВ (1810 г.)
ЗУБКОВ (1869 г.)
ЗУБОВ (1909 г.)
ЗУДИЛОВ (1890 г.)
ЗУДИХИН (1830 г.)
ЗУДОВ (1857 г.)
ЗУЕВ (1801 г.)
ЗЫКОВ (1833 г.)
ЗЫЛЕВ (1897 г.)
ЗЫРИМОВ (1803 г.)
ЗЫРЯНОВ (1827 г.)
ЗЮЗЕВ (1907 г.)
ЗЯБЛИН (1898 г.)
ЗЯБЛЫХ (1862 г.)
ЗЯЗЕВ (1890 г.)
И

ИВАНИЩЕВ (1809 г.)
ИВАНОВ (1801 г.)
ИВАНЦОВ (1902 г.)
ИВАЧЕВ (1840 г.)
ИВАШОВ (1904 г.), ИВАШЕВ (1906 г.)
ИВОХИН (1808 г.)
ИВШИН (1812 г.)
ИГНАТОВ (1810 г.)
ИГНАТЬЕВ (1809 г.), ИГНАТИЕВ (1862 г.)
ИГНАШИН (1913 г.)
ИГОШЕВ (1818 г.)
ИГОШИН (1909 г.)
ИЕГОНЦОВ (1809 г.)
ИЖЕВСКИЙ (1894 г.)
ИЗМАИЛОВ (1892 г.)
ИЗЮРОВ (1900 г.), ИЗЪЮРОВ (1904 г.)
(И)КОТРИХ (1809 г.)
ИЛЬИН (1809 г.)
ИЛЬИНСКИХ (1876 г.)
ИЛЬИНЫХ (1809 г.)
ИЛЬМЕМЕТЬЕВ (1827 г.)
ИМЕДОШИН (1811 г.)
ИНОЗЕМЦОВ (1821 г.)
(ИНТЕМЕНЕВ) (1860 г.)
ИОАКИМОВ (1820 г.), ИАКИМОВ (1875 г.)
ИПАТОВ (1905 г.)
ИРТЕГОВ (1831 г.)
ИСАЕВ (1824 г.)
ИСАКОВ (1801 г.)
ИСИПЕЕВ (1912 г.)
ИСПОЛАТОВ (1851 г.)
ИСТОМИН (1896 г.)
ИСУПОВ (1907 г.)
К
КАБАНОВ (1817 г.)
КАДОШНИКОВ (1810 г.)
КАЗАКОВ (1814 г.)
КАЗАНЦОВ (1801 г.), КАЗАНЦЕВ (1802 г.)
КАЗИМИРОВ (1859 г.)
КАЗИЦЫН (1861 г.)
КАЙГОРОДОВ (1869 г.)
КАЛАЧЕВ (1850 г.)
КАЛАЧНИКОВ (1908 г.)
КАЛАШНИКОВ (1836 г.)
КАЛГАНОВ (1909 г.)
КАЛЕНТЬЕВ (1915 г.)
КАЛИН (1820 г.)
КАЛИНИН (1823 г.)
КАЛИНОВСКИХ (1829 г.)
КАЛЛЕ (1887 г.)
КАЛЛИНИКОВ (1810 г.)
КАЛИСТРАТОВ (1894 г.), КАЛЛИСТРАТОВ (1906 г.)
КАЛУГИН (1857 г.)

КАМА(К)ОВ (1830 г.)
КАМЕННЫХ (1907 г.), КАММЕНОВ (1914 г.)
КАМЕНСКИЙ (1851 г.), КАМЕНСКИХ (1870 г.)
КАМКИН (1843 г.)
КАМЧАТОВ (1893 г.)
КАНАКИН (1818 г.)
КАНАКОВ (1896 г.)
КАНДАКОВ (1822 г.)
КАНЫГИН (1914 г.)
КАПАЛОВ (1895 г.)
КАПИШНИКОВ (1822 г.)
КАПУСТИН (1895 г.)
КАРАБАЕВ (1809 г.)
КАРАБАНОВ (1855 г.)
КАРАКУЛОВ (1814 г.)
КАРАКЧИЕВ, КОРОКЧИЕВ (1908 г.), КАРАКЧЕЕВ (1911 г.)
КАРАМЕЦКИХ (1910 г.), КЕРЕМЕЦКИХ (1916 г.)
КАРАМЫШЕВ (1898 г.)
КАРАСЕВ (1895 г.)
КАРАУЛЬНЫХ (1833 г.)
КАРГАПОЛОВ (1847 г.), КАРДАПОЛОВ (1900 г.)
КАРДАПОЛЬЦОВ (1809 г.)
КАРЕЛИН (1828 г.)
КАРЖАВИН (1833 г.)
КАРКОВ (1916 г.)
КАРМАКУЛИН (1843 г.)
КАРМАНОВ (1812 г.)
КАРМАТСКИХ (1832 г.)
КАРНАУХОВ (1892 г.)
КАРПАЧЕВ (1894 г.)
КАРПИНСКИЙ (1825 г.)
КАРПОВ (1801 г.)
КАРПУШИН (1892 г.)
КАРТАШЕВ (1838 г.), КАРТАШОВ (1914 г.)
КАРТЫШЕВ (1894 г.)
КАРУ (1911 г.)
КАСИМОВ (1832 г.)
КАСИХИН (1896 г.)
КАСТОВАНОВ (1831 г.)
КАСЬЯНОВ (1917 г.)
КАТАЕВ (1811 г.)
КАТАНАЕВ (1840 г.)
КАЧАЛКОВ (1840 г.)
КАЧЕГАРОВ (1810 г.)
КАЧЕНКО (1829 г.)
КАЧКА (1810 г.)
КАШЕВАРОВ (1915 г.)
КАШИН (1818 г.)
КАШКАДАРОВ (1838 г.)
КАШЛЮНОВ (1801 г.), КОШЛЮНОВ (1822 г.)
КАШТАНОВ (1897 г.), КОШТОНОВ (1892 г.), КОШТАНОВ (1911 г.), КУШТАНОВ (1912 г.)
КАЮШОВ (1897 г.), КОЮШЕВ (1902 г.)
КВАЧИГИН (1914 г.)
КВАШНИН (1838 г.)
КЕЕЗ (1907 г.)

КЕЛЬНИКОВ (1843 г.)
КЕНИХ (1852 г.)
КЕРИСЦОВ (1844 г.)
КЕТОВ (1801 г.)
КИБАРДИН (1822 г.)
КИВИЛЕВ (1809 г.)
КИЛИН (1819 г.)
КИЛУНОВ (1867 г.)
КИНЕВ (1817 г.)
КИРЕЕВ (1886 г.)
КИРЖАЦКИЙ (1916 г.)
КИРИЛЛОВ (1809 г.)
КИРИСОВ (1895 г.)
КИРЬЯНОВ (1831 г.)
КИРЮШКИН (1816 г.)
КИСЕЛЕВ (1812 г.)
КИСКИН (1848 г.)
КИСЛИЦИН (1908 г.)
КИШКИН (1804 г.)
КЛАРК (1852 г.)
КЛЕВАКИН (1911 г.)
КЛЕЙМЕНОВ (1801 г.)
КЛЕКОВ (1813 г.)
КЛЕМЕНТЬЕВ (1849 г.), КЛИМЕНТЬЕВ (1853 г.), КЛЕМЕНТИЕВ (1854 г.)
КЛЕНКОВ (1823 г.)
КЛЕНОВ (1820 г.)
КЛЕСТОВ (1802 г.)
КЛЕЩЕВНИКОВ (1908 г.)
КЛИМИН (1849 г.)
КЛИМОВ (1807 г.)
КЛИТ (1917 г.)
КЛЫПИН (1854 г.)
КЛЮЕВ (1843 г.)
КЛЮКИН (1801 г.)
КНЯЗЕВ (1807 г.)
КНЯСПИН (1802 г.), КНЯЗКИН (1831 г.)
КОБЕИН (1816 г.)
КОБЫЛКИН (1814 г.)
КОБЯКОВ (1901 г.)
КОВАЛЕВ (1810 г.)
КОВАЛЕНКО (1829 г.)
КОВЕРИН (1827 г.)
КОВИЛИН (1820 г.)
КОВРОВ (1838 г.)
КОВРЯКОВ (1905 г.)
КОВЫЛЕВ (1813 г.)
КОВЯЗИН (1891 г.)
КОДЕНЕВ (1909 г.)
КОЖЕВНИКОВ (1805 г.)
КОЖЕМЯКОВ (1891 г.)
КОЖИН (1819 г.)
КОЗЕВАНОВ (1812 г.), КУЗЕВАНОВ (1891 г.)
КОЗИОНОВ (1895 г.)
КОЗИН (1824 г.)
КОЗИЦИН (1829 г.), КОЗИЦЫН (1839 г.)

КОЗЛИХИН (1889 г.)
КОЗЛОВ (1809 г.)
КОЗЛОВСКИЙ (1893 г.)
КОЗМИН (1813 г.), КУЗМИН (1822 г.), КОСЬМИН (1825 г.), КОСМИН (1827 г.), КОЗМИНЫХ
(1837 г.), КУЗМИНЫХ (1841 г.), КУЗЬМИН (1860 г.), КОЗЬМИН (1892 г.), КУЗЬМИНЫХ
(1896 г.), КОЗЬМИНЫХ (1909 г.)
КО(ЗН)ОВ (1871 г.)
КОЗУЛИН (1903 г.)
КОКАРЕВ (1814 г.)
КОКОВИН (1813 г.)
КОКОЛИН (1809 г.)
КОКОРИН (1874 г.)
КОКУРКИН (1910 г.)
КОКШАРОВ (1837 г.), КОШКАРОВ (1873 г.)
КОЛАКОВ (1858 г.)
КОЛБАСОВ (1895 г.)
КОЛЕВАТОВ (1892 г.)
КОЛЕГОВ (1902 г.)
КО(ЛЕ)ЛИН (1861 г.)
КОЛЕСОВ (1828 г.)
КОЛИН (1896 г.)
КОЛМАКОВ (1851 г.)
КОЛМОГОРОВ (1834 г.), КАЛМАГОРОВ (1841 г.)
КОЛМОГОРЦОВ (1803 г.)
КОЛНОГОРОВ (1890 г.)
КОЛОБОВ (1858 г.)
КОЛОКШИН (1891 г.)
КОЛОМОВ (1898 г.)
КОЛОПОВ (1908 г.)
КОЛОСНИКОВ (1910 г.)
КОЛОСОВ (1818 г.)
КОЛОТЫГИН (1832 г.)
КОЛПАКОВ (1816 г.)
КОЛПАЩИКОВ (1913 г.)
КОЛУПАЕВ (1901 г.)
КОЛЦОВ (1811 г.)
КОЛЧИН (1855 г.)
КОЛЯСИН (1893 г.)
КОЛЯСНИКОВ (1842 г.)
КОМАНЕВ (1814 г.)
КОМАР (1831 г.)
КОМАРОВ (1809 г.)
КОМАРОВСКИХ (1905 г.)
КОМЕЛЬКОВ (1913 г.)
КОМКИН (1894 г.)
КОНАКИН (1821 г.)
КОНАКОВ (1912 г.)
КОНДАКОВ (1817 г.)
КОНДАРЕВ (1912 г.)
КОНДРАШЕВ (1830 г.)
КОНЕВ (1809 г.)
КОНЕЧНЫЙ (1908 г.)
КОНИЩЕВ (1802 г.)
КОНОВАЛОВ (1801 г.)
КОНОВАЛЦОВ (1802 г.)

КОНОПЛЕВ (1910 г.)
КОНСТАНТИНОВ (1851 г.)
КОНТ (1902 г.)
КОНТЕЕВ (1849 г.)
КОНЫШЕВ (1896 г.)
КОНЬКИН (1907 г.)
КОНЮХОВ (1809 г.)
КОНЯЕВ (1909 г.)
КОПКОВ (1891 г.)
КОПОТЕВ (1871 г.)
КОПТЕЛОВ (1833 г.)
КОПТЯКОВ (1818 г.)
КОПЫЛОВ (1809 г.)
КОПЫРИН (1820 г.)
КОПЫРИШЕВ (1817 г.)
КОРЕЛИН (1829 г.)
КОРЕНЕВ (1803 г.)
КОРЕПАНОВ (1809 г.)
КОРЕПОВ (1801 г.)
КОРЗНИКОВ (1812 г.), КОРЗНЯКОВ (1814 г.)
КОРЗУХИН (1814 г.)
КОРИН (1838 г.)
КОРИОНОВ (1814 г.), КАРИОНОВ (1894 г.)
КОРКИН (1801 г.)
КОРКИН-НАЗАРОВ (1913 г.), НАЗАРОВ-КОРКИН (1915 г.)
КОРКУНОВ (1811 г.)
КОРМИЛЬЦЕВ (1898 г.)
КОРМОНОВ (1899 г.), КОРМАНОВ (1908 г.)
КОРНЕЕВ (1829 г.)
КОРНИЛОВ (1803 г.)
КОРНЮШКИН (1818 г.)
КОРОБЕЙНИКОВ (1801 г.)
КОРОБИЦЫН (1853 г.)
КОРОБКОВ (1890 г.)
КОРОБОВ (1809 г.)
КОРОБОК (1916 г.)
КОРОВАЕВ (1810 г.), КАРАВАЕВ (1899 г.), КАРОВАЕВ (1903 г.)
КОРОВИН (1858 г.)
КОРОЛЕВ (1824 г.)
КОРОЛКОВ (1806 г.)
КОРОМЫСЛОВ (1908 г.)
КОРОСТЕЛЕВ (1913 г.)
КОРОТИН (1861 г.)
КОРОТКИХ (1802 г.)
КОРОЧКИН (1870 г.)
КОРСУКОВ (1887 г.)
КОРЧАГИН (1806 г.)
КОРЧИНСКИЙ (1916 г.)
КОРШУНОВ (1852 г.)
КОРЮГИН (1911 г.)
КОРЮКИН (1894 г.)
КОРЮКОВ (1807 г.)
КОРЯКИН (1803 г.), КАРЯКИН (1911 г.)
КОРЯКОВ (1814 г.)
КОСАРЕВ (1809 г.)

КОСАТКИН (1810 г.)
КОСОГЛЯДОВ (1895 г.)
КОСОЛАПОВ (1913 г.)
КОСТАРЕВ (1816 г.)
КОСТИН (1804 г.)
КОСТОУСОВ (1886 г.)
КОСТЫЛЕВ (1896 г.)
КОСТЮГИН (1895 г.)
КОСТЮКОВ (1814 г.)
КОСТЮШКИН (1915 г.)
КОСЫХ (1909 г.)
КОСЯКОВ (1801 г.)
КОТЕЛЬНИКОВ (1809 г.)
КОТКОВ (1810 г.), КОДКОВ (1808 г.), КАТКОВ (1869 г.)
КОТОВ (1811 г.)
КОТОВСКИХ (1909 г.)
КОТОМЦЕВ (1917 г.)
КОТЮРГИН (1905 г.)
КОУРОВ (1837 г.), КОВУРОВ (1858 г.)
КОЧАРОВ (1818 г.)
КОЧЕВ (1912 г.)
КОЧЕНГИН (1801 г.), КОЧЕНЬГИН (1804 г.), КОЧЕНКИН (1813 г.)
КО(ЧЕ)ТОВ (1848 г.)
КОЧНЕВ (1892 г.)
КОЧНЕНКОВ (1916 г.)
КОЧУРОВ (1907 г.)
КОЧУШКИН (1824 г.), КОЧЮШКИН (1866 г.)
КОШЕЛЕВ (1812 г.)
КОШКАРОВ (1873 г.), КОКШАРОВ (1837 г.)
КОШКИН (1907 г.)
КОЩИЕВ (1809 г.), КОЩЕЕВ (1860 г.)
КРАЙНЕВ (1840 г.)
КРАСИКОВ (1858 г.)
КРАСИЛОВ (1883 г.)
КРАСИЛЬНИКОВ (1837 г.)
КРАСНОВ (1896 г.)
КРАСНОГОРСКИХ (1821 г.), КРАСНОГОРСКИЙ (1843 г.)
КРАСНОПИСЦОВ (1861 г.)
КРАСУЛИН (1835 г.)
КРАУШ (1905 г.)
КРАШЕНИННИКОВ (1825 г.)
КРАЮХИН (1814 г.)
КРЕМЛЕВ (1895 г.)
КРИВОНОГОВ (1890 г.)
КРИВОШЕИН (1892 г.)
КРИВОЩЕКОВ (1896 г.)
КРИВЫХ (1815 г.)
КРИКЛИН (1891 г.)
КРИНИЦЫН (1907 г.), КРИНИЦИН (1914 г.)
КРОПАТИН (1895 г.)
КРОТОВ (1890 г.)
КРОХАЛЕВ (1812 г.)
КРОХАНОВ (1832 г.)
КРОШАКОВ (1853 г.)
КРОШНИКОВ (1897 г.), КРОШНЯКОВ (1899 г.)

КРУГЛЯШОВ (1899 г.)
КРУПИН (1888 г.)
КРУТИКОВ (1907 г.)
КРУТОВ (1829 г.)
КРУТОЛАПОВ (1814 г.)
КРУЧИНИН (1837 г.)
КРЫЛАСОВ (1829 г.), КРЫЛОСОВ (1834 г.)
КРЫЛОВ (1884 г.)
КРЫСАНФОВ (1814 г.)
КРЮКОВ (1805 г.)
КСЕНОФОНТОВ (1819 г.)
КУВАРЗИН (1895 г.)
КУВШИНОВ (1895 г.)
КУДАЕВ (1818 г.)
КУДАНЕВ (1906 г.)
КУДИНОВ (1851 г.)
КУДРИН (1847 г.)
КУЗНЕЦОВ (1801 г.)
КУЗОВЕНКОВ (1910 г.)
КУЗЬПЕЛЕВ (1902 г.)
КУЗЯКИН (1910 г.)
КУКАРСКИХ (1814 г.)
КУКИН (1809 г.)
КУКЛИН (1816 г.)
КУЛАГИН (1802 г.)
КУЛАКОВ (1814 г.)
КУЛАНОВ (1886 г.)
КУЛЕВ (1896 г.)
КУЛЕЗНЕВ (1873 г.)
КУЛИКОВ (1804 г.)
КУЛТЫШЕВ (1824 г.), КУЛТЫШОВ (1913 г.)
КУЛЫГИН (1801 г.)
КУЛЬКОВ (1914 г.)
КУМИНОВ (1856 г.)
КУНГУРОВ (1801 г.)
КУНИЦЫН (1900 г.), КУНИЦИН (1916 г.)
КУН(М)ИНОВ (1862 г.)
КУННИКОВ (1849 г.)
КУНТЫРЕВ (1827 г.)
КУПРЯШИН (1824 г.)
КУРАПОВ (1858 г.)
КУРБАТОВ (1833 г.)
КУРДАКОВ (1913 г.)
КУРДЮКОВ (КОРДЮКОВ) (1809 г.)
КУРЕНЕВ (1811 г.)
КУРИЦЫН (1817 г.)
КУРМАКОВ (1811 г.)
КУРМАЧЕВ (1812 г.), КУРМАНЕВ (1815 г.)
КУРНОСОВ (1812 г.)
КУРОЕДОВ (1840 г.)
КУРОЧКИН (1839 г.)
КУРШАКОВ (1889 г.)
КУРШИН (1809 г.)
КУРЫЛЕВ (1897 г.)
КУРЫШЕВ (1828 г.)

КУСАКИН (1817 г.)
КУСКОВ (1870 г.)
КУСОВ (1873 г.)
КУТИКОВ (1862 г.)
КУТЬКИН (1886 г.)
КУХАРСКИЙ (1838 г.), КУХАРСКОЙ (1839 г.)
КУЧЕВ (1809 г.)
КУЧЕРОВ (1818 г.)
КУЧИН (1898 г.)
КУЧКОВ (1812 г.)
КУЧУШНИН (1822 г.), КУЧУШКИН (1825 г.)
КУШНИКОВ (1818 г.)
КУШТАНОВ (1821 г.)
КЫЗРОДЕЕВ (1801 г.), КЫЗРОДИЕВ (1810 г.)
Л
ЛАБАШЕВ (1828 г.)
ЛАБУТИН (1859 г.)
ЛАВЕЛИН (1824 г.)
ЛАВРЕНТИЕВ (1856 г.)
ЛАВРИН (1897 г.)
ЛАВРОВ (1835 г.)
ЛАГИН (1913 г.)
ЛАГОВСКИЙ (1861 г.)
ЛАГУНОВ (1806 г.)
ЛАДА(К)ОВ (1914 г.)
ЛАЗЫРИН (1912 г.)
ЛАЛЕТИН (1850 г.)
ЛАНБИН (1817 г.), ЛАМБИН (1831 г.)
ЛАНГНЕР (1899 г.)
ЛАПАЕВ (1853 г.)
ЛАПИН (1873 г.)
ЛАПКИН (1915 г.)
ЛАПТЕВ (1833 г.)
ЛАПШИН (1810 г.)
ЛАРИОНОВ (1809 г.)
ЛАРИЧЕВ (1915 г.)
ЛАТКИН (1901 г.)
ЛАТЫШЕВ (1811 г.)
ЛАШИН (1831 г.)
ЛАШМАНОВ (1817 г.)
ЛАШУКОВ (1828 г.)
ЛЕБЕДЕВ (1801 г.)
ЛЕВАШЕВ (1845 г.)
ЛЕВЕВ (1895 г.)
ЛЕВИН (1890 г.)
ЛЕВКОВ (1811 г.)
ЛЕВАНОВ (1897 г.)
ЛЕВОНОВ (1907 г.)
ЛЕГАЕВ (1804 г.)
ЛЕГКИХ (1887 г.)
ЛЕДЕНСКИХ (1895 г.)
ЛЕДОВ (1868 г.)
ЛЕЖНИН (1861 г.)

ЛЕЙШКА (1816 г.)
ЛЕКОМЦОВ (1818 г.)
ЛЕЛЮХИН (1843 г.)
ЛЕМЕШЕВ (1814 г.)
ЛЕОНТЬЕВ (1809 г.), ЛЕОНТИЕВ (1843 г.)
ЛЕПЕХИН (1840 г.)
ЛЕСНИКОВ (1812 г.)
ЛЕСОВ(Ы)Х (1854 г.)
ЛЕТУНОВ (1843 г.)
ЛЕУШИН (1840 г.)
ЛЕШКОВ (1809 г.)
ЛЕШОВ (1817 г.)
ЛИГУС (1915 г.)
ЛИДЕМАН, ЛИНДЕМАН (1914 г.)
ЛИЛИЭНТАЛЬ (1890 г.), ЛИЛИЕНТАЛЬ (1893 г.)
ЛИПИН (1871 г.)
ЛИПТРИХ (1808 г.)
ЛИПНЯГОВ (1811 г.)
ЛИРИН (1851 г.)
ЛИСИН (1825 г.)
ЛИСОВ (1807 г.)
ЛИТОВСКИХ (1832 г.)
ЛИХАНОВ (1868 г.)
ЛИХАЧЕВ (1856 г.)
ЛИХВЕРСКОЙ (1849 г.)
ЛОБАНОВ (1842 г.)
ЛОБАЧЕВ (1912 г.)
ЛОБКАНОВ (1858 г.)
ЛОБОВ (1840 г.)
ЛОБОВИКОВ (1833 г.)
ЛОВОВ (1904 г.)
ЛОГИНОВ (1801 г.)
ЛОЖКИН (1869 г.)
ЛОКОТИЛОВ (1804 г.)
ЛОМАЕВ (1902 г.)
ЛОМАКИН (1819 г.)
ЛОМОВ (1861 г.)
ЛОПАТИН (1801 г.)
ЛОПОТКОВ (1829 г.)
ЛОСКУТОВ (1895 г.)
ЛОШКИН (1851 г.)
ЛОШКОВ (1840 г.)
ЛУДКОВ (1914 г.)
ЛУЖЕНКОВ (1915 г.)
ЛУЗИН (1900 г.)
ЛУЗЯНИН (1910 г.)
ЛУКАНИН (1829 г.)
ЛУКИН (1807 г.)
ЛУКИНЫХ (1812 г.)
ЛУКИАНОВ (1815 г.)
ЛУКОЯНОВ (1814 г.)
ЛУНЕГОВ (1836 г.)
ЛУППОВ (1869 г.)
ЛУТС (1915 г.)
ЛУШНИКОВ (1822 г.)

ЛЫЖИН (1841 г.)
ЛЫКАСОВ (1840 г.), ЛЫКОСОВ (1902 г.)
ЛЫЛОВ (1838 г.)
ЛЫСКОВ (1896 г.)
ЛЫТКИН (1906 г.)
ЛЫХИН (1857 г.)
ЛЮБИМОВ (1823 г.)
ЛЮТКИН (1818 г.)
ЛЯБИН (1843 г.)
ЛЯБОВ (1810 г.)
ЛЯГАЕВ (1878 г.)
ЛЯДОВ (1867 г.)
ЛЯЛИН (1906 г.)
ЛЯМОВ (1817 г.)
ЛЯМПИН (1867 г.)
ЛЯПУНОВ (1896 г.)
ЛЯПУСТИН (1850 г.)
ЛЯТИЕВ (1904 г.)
М
МАЖЕВ (1889 г.)
МАЖОВ (1893 г.)
МАЗУНИН (1802 г.)
МАЗУРИН (1847 г.)
МАЙБУРОВ (1809 г.)
МАЙОР (1915 г.)
МАЙОРОВ (1898 г.)
МАКАЕВ (1850 г.)
МАКАРИХИН (1821 г.)
МАКАРОВ (1805 г.)
МАКСИМОВ (1807 г.)
МАКСИМОВСКИХ (1819 г.), МАКСИМОВСКИЙ (1848 г.)
МАКСУКОВ (1912 г.)
МАКУРКИН (1814 г.)
МАКУШЕВ (1813 г.)
МАКУШИН (1823 г.)
МАЛАВЦОВ (1823 г.)
МАЛАКОТИН (1889 г.)
МАЛАНИЧЕВ (1907 г.)
МАЛАХОВ (1916 г.)
МАЛЕЕВ (1827 г.)
МАЛЕНЬКИХ (1901 г.)
МАЛИНИН (1857 г.)
МАЛКОВ (1860 г.)
МАЛЫГИН (1845 г.)
МАЛЫХ (1809 г.)
МАЛЫШЕВ (1803 г.)
МАЛЬГИН (1894 г.)
МАЛЬКОВ (1834 г.)
МАЛЬЦОВ (1801 г.), МАЛЬЦЕВ (1868 г.)
МАЛЬЩАКОВ (1893 г.)
МАЛЮТИН (1899 г.)
МАМАЕВ (1860 г.)
МАМАНТОВ (1814 г.)

МАМЕЛИН (1916 г.)
МАМИН (1870 г.)
МАМЫШЕВ (1853 г.)
МАНАКОВ (1832 г.)
МАНАХОВ (1912 г.)
МА(НАЦ)ЕВ (1868 г.)
МАНИН (1859 г.)
МАНОХИН (1911 г.)
МАНСУКОВ (1911 г.)
МАНСУРОВ (1804 г.), МАМСУРОВ (1806 г.)
МАНТУРОВ (1814 г.)
МАНЬКОВ (1896 г.)
МАРАКОВ (1809 г.)
МАРДОВ (1868 г.)
МАРКИШЕВ (1866 г.)
МАРКОВ (1819 г.)
МАРОКУЛИН (1908 г.)
МАР(С)УИНОВИЧ (1917 г.)
МАРТЫНОВ (1810 г.)
МАРТЮШОВ (1903 г.)
МАРТЯНОВ (1886 г.)
МАРЬЕВ (1883 г.)
МАСЛАКОВ (1836 г.)
МАСЛЕНИКОВ (1816 г.), МАСЛЕННИКОВ (1838 г.)
МАСЛОВ (1906 г.)
МАСПАНЕНКО (1824 г.)
МАТВЕЕВ (1812 г.), МАТФИЕВ (1822 г.), МАТФЕЕВ (1836 г.)
МАТЕРОВ (1816 г.)
МАТОФОНОВ (1903 г.)
МАХАЕВ (1890 г.)
МАХНУТИН (1907 г.)
МАХОВ (1912 г.)
МАХОТИН (1868 г.)
МАШАРОВ (1867 г.)
МАШКИН (1809 г.)
МАШУКОВ (1818 г.)
МАШЬЯНОВ (1811 г.), МАЧЬЯНОВ (1914 г.)
МАЮРОВ (1909 г.)
МЕДВЕДЕВ (1839 г.)
МЕДВЕДЕВСКИХ (1894 г.), МЕДВЕДЕВСКИЙ (1899 г.)
МЕДВЕДКОВ (1845 г.)
МЕДЖЕР (1830 г.)
МЕДЯНКИН (1914 г.)
МЕЖЕЛУКОВ, МЕЖЕЛАКОВ (1818 г.)
МЕЖЕУМОВ (1871 г.)
МЕЖИН (1812 г.)
МЕЗЕНИН (1904 г.)
МЕЗЕНЦОВ (1835 г.), МЕЗЕНЦЕВ (1905 г.)
МЕЛЕНТЬЕВ (1804 г.), МЕЛЕНЬТИЕВ (1839 г.), МЕЛЕНТИЕВ (1858 г.)
МЕЛЕХИН (1801 г.)
МЕЛКИХ (1896 г.)
МЕЛЬКОВ (1804 г.), МЕЛКОВ (1816 г.)
МЕЛКОМУКОВ (1809 г.)
МЕЛЬНИКОВ (1801 г.), МЕЛНИКОВ (1806 г.)
МЕЛЬЧАКОВ (1914 г.)

МЕЛЬЧИН (1813 г.)
МЕНЗОРОВ (1888 г.)
МЕНЬШАКОВ (1849 г.)
МЕНЬШИКОВ (1805 г.), МЕНШИКОВ (1812 г.), МЕНЩИКОВ (1813 г.), МЕНЬЩИКОВ (1838
г.), МЕНЬШАКОВ (1874 г.), МЕНЧИКОВ (1884 г.)
МЕНЬШИН (1887 г.)
МЕРЕЖНИКОВ (1890 г.)
МЕРИНОВ (1814 г.)
МЕРИНЦОВ (1801 г.), МЕРИНЦЕВ (1898 г.)
МЕРКУШЕВ (1810 г.), МЕРКУШОВ (1915 г.)
МЕТЕЛЕВ (1914 г.)
МЕХОНОШИН (1894 г.)
МЕХРЯКОВ (1897 г.)
М(ЕЦЕ)В (1843 г.)
МЕШАРИН (1914 г.)
МЕШКОВ (1888 г.)
МЕЩАРЯКОВ (1818 г.), МЕЩЕРИКОВ (1896 г.), МЕЩАРИКОВ (1900 г.), МЕЩЕРЯКОВ
(1902 г.)
МЕЩЕРСКИХ (1832 г.), МЕЩЕРСКИЙ (1835 г.)
МИЗЕВ (1807 г.)
МИКЛИН (1895 г.)
МИКОВ (1802 г.)
МИКРЮКОВ (1817 г.)
МИКУШОВ (1906 г.), МИКУШЕВ (1907 г.)
МИЛЛЕР (1843 г.)
МИЛЯЕВ (1900 г.)
МИНЕЕВ (1812 г.)
МИНИН (1869 г.)
МИРОНОВ (1912 г.)
МИРЧА (1916 г.)
МИСЛАВСКИЙ (1856 г.)
МИСОРИН (1816 г.)
МИТИН (1896 г.)
МИТРАКОВ (1807 г.)
МИТРОФАНОВ (1812 г.)
МИТЬКИН (1843 г.)
МИХАЙЛОВ (1807 г.)
МИХАЙЛОВСКИХ (1845 г.), МИХАЙЛОВСКИЙ (1860 г.)
МИХАЛЕВ (1905 г.)
МИХЕЕВ (1831 г.)
МИХРЯКОВ (1840 г.)
МИЧКОВ (1902 г.)
МИШАРИН (1832 г.)
МИЮСОВ (1805 г.), МИУСОВ (1907 г.)
МОГИЛНИКОВ (1809 г.), МОГИЛЬНИКОВ (1817 г.)
МОЖЕВ (1840 г.), МОЖАЕВ (1846 г.)
МОЖЕГОВ (1903 г.)
МОЖОВ (1876 г.)
МОИСЕЕВ (1813 г.)
МОКЕЕВ (1817 г.)
МОКЕРОВ (1815 г.)
МОКИН (1894 г.)
МОКРЕНЕВ (1848 г.)
МОКРОНОСОВ (1809 г.)
МОКРУШИН (1815 г.)

МОКСУНОВ (1896 г.)
МОЛЕВ (1894 г.)
МОЛОДЦОВ (1822 г.), МОЛОТЦОВ (1874 г.)
МОЛОКОВСКИЙ (1866 г.)
МОЛЧАНОВ (1801 г.)
МОНДЫРЕВ (1809 г.)
МОРДОВСКИХ (1917 г.)
МОРЕВ (1873 г.)
МОРКИН (1909 г.)
МОРОВ (1816 г.)
МОРОЗОВ (1814 г.)
МОРОСКОВ (1809 г.)
МОРОШКИН (1814 г.)
МОСЕЕВ (1818 г.)
МОСКАЛЕНКО (1868 г.), МАСКАЛЕНКО (1871 г.), МОСКАЛЕНКОВ (1874 г.),
МОСКАНЕНКА (1868 г.),
МОСКВИН (1801 г.)
МОСТОВЫХ (1838 г.)
МОСУНОВ (1913 г.)
МОСЯГИН (1842 г.)
МОТОВ (1825 г.)
МОТОХОВ (1824 г.)
МОХОВ (1827 г.)
МОЧАЛИН (1873 г.)
МОЧАЛОВ (1915 г.)
МОШАРОВ (1908 г.)
МОШКИН (1905 г.)
МОШКОВ (1811 г.)
МОШУРОВ (1894 г.)
МУГАЙСКИХ (1812 г.), МУГАЙСКИЙ (1869 г.), МОГАЙСКИХ (1912 г.)
МУДРЫХ (1818 г.), МУДРОВ (1828 г.)
МУКАЕВ (1818 г.)
МУЛИН (1862 г.)
МУРАВЬЕВ (1899 г.)
МУРАШЕВ (1809 г.)
МУРЗИН (1902 г.)
МУРЫГИН (1841 г.)
МУСОНОВ (1889 г.)
МУТНЫХ (1893 г.)
МУТЫЛКИН (1813 г.)
МУХАНОВ (1837 г.)
МУХЛЫНИН (1856 г.)
МЫЗНИКОВ (1810 г.)
МЫЛЬНИКОВ (1890 г.)
МЫСОВ (1801 г.)
МЫЧАЛКИН (1809 г.)
МЫШКИН (1802 г.)
МЕКИНИН (1801 г.), МЯКИНИН (1815 г.)
МЯГКОВ (1867 г.)
МЯКИШОВ (1831 г.), МЯКИШЕВ (1841 г.)
МЯКОТКИН (1887 г.)
МЯКУШКИН (1908 г.)
МЯСНИКОВ (1854 г.)
МЯЧИН (1909 г.)

Н
НАБОРЩИКОВ (1856 г.)
НАГИБИН (1843 г.)
НАГОВИЦЫН (1808 г.), НАГАВИЦЫН (1810 г.)
НАГОРНЫХ (1851 г.)
НАГОРСКИХ (1896 г.)
НАЗАРОВ (1812 г.)
НАИМУЧИН (1889 г.)
НАЙДАНОВ (1805 г.)
НАЙМУШИН (1904 г.)
НАКАРЯКОВ (1814 г.), НАКОРЯКОВ (1818 г.)
НАЛИМОВ (1814 г.)
НАНОШКИН (1815 г.)
НАПАЛКОВ (1889 г.)
НАРТОВ (1841 г.)
НАССОНОВ (1801 г.), НАСОНОВ (1805 г.)
НАУМОВ (1802 г.)
НЕБОГАТЫХ (1831 г.)
НЕБУТОВ (1909 г.)
НЕВЕРОВ (1811 г.)
НЕВЗОРОВ (1836 г.)
НЕВОЛИН (1801 г.)
НЕГАНОВ (1810 г.)
НЕДОРЕЗОВ (1834 г.)
НЕДУГОВ (1896 г.)
НЕЖЕНКОВ (1818 г.)
НЕЗНАЕВ (1901 г.)
НЕКЛЮДОВ (1899 г.)
НЕКРАСОВ (1901 г.)
НЕКУРЯЩЕВ (1815 г.), НИКУРЯЩЕВ (1811 г.), НЕКУРЯЩИХ (1884 г.)
НЕЛЮБИН (1816 г.)
НЕМЕТИНОВ (1858 г.)
НЕМЧАНИНОВ (1910 г.)
НЕМЧИНОВ (1892 г.)
НЕНЕВ (1909 г.)
НЕНИН (1910 г.)
НЕПОМНЯЩИЙ (1885 г.)
НЕСТЕРЕНКОВ (1896 г.)
НЕСТЕРОВ (1806 г.), НЕСТЕРЕВ (1885 г.)
НЕТУКАЛЬСКИЙ (1830 г.), ИНСТУКАЛЬСКИЙ (1831 г.)
НЕУСТРОЕВ (1812 г.)
НЕХОРОШКОВ (1822 г.)
НЕЧАЕВ (1819 г.)
НИКИТИН (1803 г.)
НИКИТИНЫХ (1912 г.)
НИКИФОРОВ (1807 г.)
НИКОЛАЕВ (1810 г.)
НИКОНОВ (1809 г.)
НИКУЛИН (1840 г.)
НИФАНТОВ (1812 г.), НИФОНТОВ (1821 г.), НЕФОНТОВ (1893 г.)
НОВИКОВ (1833 г.)
НОВОГОРОДЦОВ (1809 г.)
НОВОЖИЛОВ (1801 г.)
НОВОКРЕЩЕННЫХ (1823 г.), НОВОКРЕЩЕННОВ (1889 г.)

НОВОКШОНОВ (1899 г.), НОВОКШАНОВ (1899 г.), НОВОКШЕНОВ (1904 г.)
НОВОПАШИН (1860 г.)
НОВОСЕЛОВ (1809 г.)
НОВОСЕЛЬЦОВ (1809 г.)
НОГАНОВ (1851 г.)
НОРОВ (1814 г.)
НОСКОВ (1801 г.)
НОСОВ (1814 г.)
НОШКОВ (1812 г.), (НОЖКОВ ?, НОЖНОВ ?) (1831 г.)
НЫРКОВ (1820 г.)
О
ОБАБКОВ (1839 г.)
ОБАЧКИН (1911 г.)
ОБОРИН (1891 г.)
ОБРОСОВ (1807 г.)
ОБУХОВ (1818 г.)
ОБЫЗОВ (1875 г.)
ОВЕРИН (1888 г.)
ОВЕРИХИН (1801 г.)
ОВЕЧКИН (1908 г.)
ОВЕШКОВ (1809 г.)
ОВСЯННИКОВ (1809 г.)
ОВЧИННИКОВ (1808 г.)
ОГЛОБЛЕВ (1874 г.)
ОГНЕВ (1812 г.)
ОГОРОДНИКОВ (1910 г.)
ОГУРЦОВ (1828 г.)
ОДЕГОВ (1912 г.)
ОДИНОГИХ (1896 г.)
ОДИНЦЕВ (1892 г.)
ОЖЕГИН (1901 г.)
ОЖЕГОВ (1816 г.)
ОЖИГАНОВ (1858 г.)
ОЖИГИН (1902 г.)
ОКАТИЕВ (1913 г.), ОКАТЬЕВ (1915 г.)
ОКУЛОВ (1831 г.)
ОКУНЕВ (1902 г.)
ОЛЕНЕВ (1899 г.)
ОЛЕШКОВ (1867 г.)
ОЛИМПИЕВ (1914 г.)
ОЛИН (1810 г.)
ОЛЬКОВ (1836 г.)
ОЛЮНИН (1894 г.)
ОМЕЛИН (1906 г.)
ОМЫШЕВ (1874 г.)
ОНДОРОВ (1809 г.)
ОНУФРИЕВ (1912 г.)
ОНУЧИН (1828 г.)
ОПАЛЕВ (1851 г.)
ОПАРИН (1807 г.)
ОПАРКИН (1802 г.)
ОПОКИН (1831 г.)
ОРАЛКИН (1861 г.)

ОРДИН (1814 г.)
ОРЕХОВ (1829 г.)
ОРИНИЧЕВ (1901 г.)
ОРЛОВ (1801 г.)
ОСЕТРОВ (1802 г.)
ОСИНЦОВ (1809 г.)
ОСИПОВ (1804 г.)
ОСКОЛКОВ (1843 г.)
ОСМЫХ (1830 г.)
ОСОКИН (1809 г.)
ОСОЛОДКОВ (1836 г.)
ОСТАНИН (1861 г.)
ОСТРОКНУТОВ (1907 г.)
ОСЯГИН (1909 г.)
ОТИНОВ (1809 г.)
ОТРАДНЫХ (1814 г.)
ОТРОКОВ (1843 г.)
ОТЯНОВ (1909 г.)
ОХАНОВ (1896 г.)
ОХРЯМКИН (1812 г.), ОХРЯПКИН (1809 г.)
ОХРЯМОЧКИН (1866 г.)
ОХРЯПИН (1814 г.)
ОШИБКОВ (1806 г.)
ОШКОРКОВ (1834 г.)
ОШЛАПОВ (1815 г.)
ОШМАРИН (1803 г.), АШМАРИН (1880 г.)
П
ПАВЛЕНИН (1913 г.)
ПАВЛЕЦОВ (1815 г.)
ПАВЛИНЦОВ (1804 г.)
ПАВЛОВ (1803 г.)
ПАВЛУНИН (1858 г.)
ПАВЛУШИН (1850 г.)
ПАДАНОВСКИХ (1847 г.)
ПАДУНОВ (1809 г.)
ПАКУЛЕВ (1835 г.)
ПАКУЛИН (1839 г.)
ПАЛАСТРОВ (1908 г.)
ПАЛАУМОВ (1809 г.), ПАЛОУМОВ (1912 г.)
ПАЛЬЩИН (1907 г.)
ПАМЯТНЫХ (1906 г.)
ПАНАФИДИН (1896 г.)
ПАНЕВ (1820 г.)
ПАНКРАТОВ (1889 г.)
ПАНКРАТЬЕВ (1812 г.)
ПАНОВ (1875 г.)
ПАНТЕЛЕЕВ (1839 г.)
ПАНТЮХИН (1901 г.)
ПАНФИЛОВ (1821 г.)
ПАНЬКОВ (1902 г.)
ПАНЮКОВ (1888 г.)
ПАРАДИЕВ (1894 г.)
ПАРФЕНОВ (1818 г.)

ПАРХАЧЕВ (1897 г.)
ПАРШАКОВ (1828 г.)
ПАРШУКОВ (1890 г.), ПЕРШАКОВ (1894 г.), ПЕРШУКОВ (1895 г.), ПАРЩУКОВ (1915 г.)
ПАСТУХОВ (1809 г.)
ПАТРАКИЕВ (1912 г.)
ПАТРИН (1917 г.)
ПАТРУШЕВ (1814 г.)
ПАТЫСЬЕВ (1817 г.)
ПАХОМОВ (1855 г.)
ПАШЕ(Н)ИН (1830 г.)
ПАШЧЕНКОВ (1835 г.)
ПАЮСОВ (1843 г.)
ПАЮХИН (1833 г.)
ПЕВЦОВ (1820 г.)
ПЕЛЕВИН (1837 г.)
ПЕЛЕГОВ (1884 г.)
ПЕЛЬМЕНЕВ (1912 г.)
ПЕНДУРОВ (1916 г.)
ПЕНСКИХ (1911 г.)
ПЕПЕЛЯЕВ (1875 г.)
ПЕРВУХИН (1806 г.)
ПЕРВУШИН (1818 г.)
ПЕРВЫХ (1841 г.), ПЕРВОЙ (1848 г.)
ПЕРДЕНКОВ (1818 г.)
ПЕРЕВАЛОВ (1805 г.)
ПЕРЕДЕРНИН (1814 г.)
ПЕРЕЛЫШИН (1854 г.)
ПЕРЕСКОКОВ (1914 г.)
ПЕРМЕНИКИН (1873 г.)
ПЕРМИНОВ (1893 г.)
ПЕРМЯКОВ (1877 г.)
ПЕРШИН (1902 г.)
ПЕСТЕРЕВ (1890 г.)
ПЕСТРИКОВ (1817 г.)
ПЕТКОВ (1818 г.)
ПЕТО (1915 г.)
ПЕТРОВ (1802 г.)
ПЕТРУНЕВ (1912 г.)
ПЕТУНИН (1904 г.)
ПЕТУХОВ (1801 г.)
ПЕЧЕНКИН (1881 г.)
ПЕЧЕРКИН (1814 г.)
ПЕЧЕРСКИХ (1814 г.)
ПЕЧИЩЕВ (1822 г.)
ПЕШЕХОНОВ (1809 г.)
ПЕЩАНОВ (1905 г.)
ПИВНЕВ (1801 г.)
ПИВОВАРОВ (1897 г.)
ПИВРИН (1818 г.)
ПИКУЛЕВ (1844 г.)
ПИЛЬСКАЛЬН (1912 г.), ПИСКАЛЬН (1915 г.)
ПИМАНОВ (1858 г.)
ПИМИНОВ (1809 г.)
ПИНАЕВ (1817 г.)
ПИНЕКЖАНИН (1895 г.)

ПИНИГИН (1892 г.)
ПИНЯГИН (1801 г.)
ПИНЯЖИН (1801 г.
ПИРОГОВ (1833 г.)
ПИСКУЛИН (1852 г.)
ПИТАТЕЛЕВ (1823 г.)
ПЛАКСИН (1818 г.)
ПЛАТУНОВ (1895 г.)
ПЛЕНКИН (1912 г.)
ПЛЕХАНОВ (1867 г.)
ПЛЕШКОВ (1901 г.)
ПЛЕЩЕЕВ (1896 г.)
ПЛИШКИН (1891 г.)
ПЛОТНИКОВ (1809 г.)
ПЛОХИХ (1823 г.)
ПЛ(ЮС)НИН (1904 г.)
ПЛЮХИН (1801 г.)
ПОВАРНИН (1828 г.)
ПОВАРНИЦИН (1915 г.)
ПОВАР(О)В (1810 г.)
ПОГОНЯЛКИН (1857 г.)
ПОГЛАЗОВ (1914 г.)
ПОДВИНЦОВ (1839 г.), ПОДВИНЦЕВ (1890 г.)
ПОДГОРБУНСКИЙ (1858 г.)
ПОДГОРНОВ (1895 г.)
ПОДКИН (1804 г.), ПОТКИН (1813 г.)
ПОДК(ЛАД)ВАНОВ (ПОДКЛАДЫШЕВ ?) (1860 г.)
ПОДКОВЫРКИН (1877 г.)
ПОДКОРЫТОВ (1896 г.)
ПОДОЙНИКОВ (1811 г.)
ПОДОСЕНОВ (1815 г.)
ПОДХАЛИМОВ (1901 г.)
ПОДЫНИНОГИН (1896 г.)
ПОДЬЯЧЕВ (1855 г.)
ПОЗДЕЕВ (1807 г.)
ПОЗДИН (1805 г.), ПОСДИН (1821 г.)
ПОЗМОГОВ (1855 г.)
ПОЗНЮГОВ (1912 г.)
ПОЙКИН (1915 г.)
ПОКРОВСКИЙ (1869 г.)
ПОЛЕЖАНКИН (1843 г.)
ПОЛЕТОВ (1808 г.)
ПОЛИЧЕНКО (1873 г.), ПОЛИЧЕНКОВ (1887 г.)
ПОЛКОВ (1886 г.)
ПОЛОВНИКОВ (1894 г.)
ПОЛОЗНЯКОВ (1875 г.)
ПОЛОЗОВ (1828 г.)
ПОЛОМИН (1801 г.)
ПОЛУЕВТОВ (1838 г.), ПОЛУЕВКТОВ (1839 г.), ПОЛУЕХТОВ (1861 г.), ПОЛУЯХТОВ (1879
г.), ПОЛУЯКТОВ (1885 г.)
ПОЛУНИН (1843 г.)
ПОЛУШИН (1898 г.)
ПОЛЫГАЛОВ (1896 г.)
ПОЛЬЩУКОВ (1914 г.)
ПОЛЯКОВ (1801 г.)

ПОМАЗКИН (1830 г.), ПОМАСКИН (1853 г.)
ПОМЕЛОВ (1812 г.), ПОМЯЛОВ (1813 г.)
ПОМЕРАНЦЕВ (1896 г.)
ПОМОРЦЕВ (1895 г.)
ПОНОМАРЕВ (1802 г.)
ПОНОСОВ (1814 г.)
ПОНШИН (1910 г.)
ПОПКОВ (1814 г.)
ПОПЛЮЙКОВ (1844 г.)
ПОПОВ (1801 г.)
ПОПОВЦОВ (1811 г.)
ПОПОНИН (1814 г.)
ПОПЦОВ (1907 г.)
ПОРОСЕНКОВ (1911 г.)
ПОРОШИН (1907 г.)
ПОРОШКИН (1902 г.)
ПОРТНОВ (1895 г.)
ПОРТНЯГИН (1801 г.)
ПОРФИРЬЕВ (1910 г.)
ПОРХУЕР (1916 г.)
ПОСКОКОВ (1801 г.)
ПОСКРЕБЫШЕВ (1824 г.)
ПОСНИКОВ (1829 г.), ПОСТНИКОВ (1889 г.)
ПОСПЕЛОВ (1809 г.)
ПОСТИН (1896 г.)
ПОСТОВАЛОВ (1835 г.), ПОСТАВАЛОВ (1838 г.), ПУСТОВАЛОВ (1838 г.)
ПО(С)ТЫГИН (1848 г.)
ПОТАНИН (1891 г.)
ПОТАПОВ (1801 г.)
ПОТЕПАЛОВ (1905 г.)
ПОТЕХИН (1810 г.)
ПОТОРОЧИН (1812 г.)
ПОТОСКУЕВ (1806 г.)
ПОТРЖЕБОВСКИЙ (1914 г.)
ПОТЫЛИЦЫН (1833 г.)
ПО(ТЫЧКА)НОВ (1848 г.)
ПОХОДЯШИН (1810 г.)
ПОЦЕЛУЕВ (1868 г.)
ПОЧЕТКИН (1817 г.)
ПРАХИНИН (1886 г.)
ПРАХОВ (1812 г.)
ПРЕДЕЛИН (1898 г.)
ПРЕЗ(ЛИ)ЫШЕВ (1841 г.)
ПРЕСРАУТ (1909 г.)
ПРЕТКИХ (1818 г.)
ПРИГЛЯДОВ (1895 г.)
ПРИСТАВ (1821 г.)
ПРОЗДЕЦКИЙ (1830 г.), ПРОЗДЕТСКОЙ (1837 г.), ПРОЗДЕТСКИХ (1842 г.), ПРАЗДЕТСКИХ
(1849 г.)
ПРОЗОРОВ (1807 г.)
ПРОКИН (1811 г.)
ПРОКОПЕНКОВ (1813 г.)
ПРОКОПЬЕВ (1802 г.), ПРОКОПИЕВ (1854 г.)
ПРОНИН (1909 г.)
ПРОСВИРНИН (1868 г.)

ПРОСЕКОВ (1836 г.)
ПРОСКУРЯКОВ (1888 г.)
ПРОТАСОВ (1837 г.)
ПРОХОРКИН (1818 г.)
ПРОХОРОВ (1812 г.)
ПРОХОРОВСКИЙ (1841 г.)
ПРУТЧАНИНОВ (1828 г.)
ПРШЕЛЕНСКИЙ (1828 г.), ПРШЕЛЕНСКИХ (1832 г.)
ПРЯМИКОВ (1911 г.)
ПРЯНИШНИКОВ (1801 г.), ПРЯНИЧНИКОВ (1873 г.)
ПСКОВИТИНОВ (1814 г.)
ПТИЦЫН (1818 г.)
ПУГИН (1814 г.)
ПУДОВИКОВ (1850 г.)
ПУЗАНОВ (1823 г.)
ПУЗИКОВ (1814 г.)
ПУЗЫРЕВ (1888 г.)
ПУКЕМОВ (1812 г.)
ПУРТОВ (1889 г.)
ПУСКОЗЕРОВ (1916 г.)
ПУСТОВАЛОВ (1873 г.)
ПУТИЛИН (1907 г.)
ПУТИМЦОВ (1809 г.), ПУТИНЦОВ (1819 г.), ПУТИНЦЕВ (1897 г.), ПУТИМЦЕВ (1911 г.)
ПУХАРЕВ (1814 г.)
ПУХЛЯКОВ (1912 г.)
ПУШКАРЕВ (1814 г.)
ПУШКИН (1802 г.)
ПЧЕЛИН (1893 г.)
ПШЕНИЦИН (1894 г.)
ПЫЛАЕВ (1906 г.)
ПЫПКИН (1822 г.), ПЫТКИН (1831 г.)
ПЫРИН (1834 г.)
ПЫТКИН (1831 г.), ПЫПКИН (1822 г.)
ПЬЯНКОВ (1813 г.)
ПЯТЕЛИН (1915 г.)
ПЯТОВ (1896 г.)
ПЯТУНИН (1841 г.)
ПЯТЫГИН (1838 г.)
ПЯТЫХ (1835 г.)
Р
РАГОЗИН (1812 г.)
РАГОЗИННИКОВ (1807 г.)
РАЕВ (1868 г.)
РАЗГУЛЯЕВ (1843 г.)
РАЗМЫСЛОВ (1899 г.)
РАЗОВ (1809 г.)
РАЗСЫХАЕВ (1897 г.), РАЗСЫКАЕВ (1902 г.)
РАЗУМКОВ (1895 г.)
РАКУЛЬЦОВ (1859 г.)
РАЛЬНИКОВ (1892 г.)
РАМСКИХ (1801 г.)
РАСПОПОВ (1833 г.)
РАСПУТИН (1914 г.)

РАССОШИН (1837 г.)
РАСТВОРОВ (1855 г.)
РАСТЕГАЕВ (1908 г.)
РАТКОВ (1809 г.), РАТЬКОВ (1851 г.)
РАХМАНОВ (1811 г.)
РАЧЕВ (1830 г.)
РЕДЬКИН (1915 г.)
РЕЗАНОВ (1815 г.)
РЕМЕЗОВ (1802 г.)
РЕМ(Л)ЕННИКОВ (1854 г.)
РЕМЯННИКОВ (1830 г.)
РЕНЕВ (1810 г.)
РЕПИН (1810 г.)
РЕУТОВ (1909 г.)
РЕШЕТНИКОВ (1833 г.)
РЖАНИЦИН (1904 г.)
РЖАНЦЕВ (1900 г.)
РЖЕВИН (1858 г.)
РОГАЛЕВ (1809 г.)
РОГАЛЬНИКОВ (1801 г.)
РОГАЧЕВ (1884 г.)
РОГОВ (1801 г.)
РОГОЗИННИКОВ (1804 г.)
РОДИОНОВ (1809 г.)
РОДЫГИН (1904 г.), РОДИГИН (1908 г.), РАДИГИН (1909 г.), РАДЫГИН (1916 г.)
РОЖ(Е)ВИН (1845 г.)
РОЖИН (1901 г.)
РОЖКОВ (1839 г.)
РОЗОВ (1873 г.)
РОЗОХАТСКИХ (1823 г.)
РОМАНОВ (1808 г.)
РОМАНОВСКИЙ (1866 г.)
РОМОДИН (1814 г.)
РОСКОСТОВ (1814 г.)
РОСОШИН (1838 г.)
РОСТОВЦОВ (1837 г.)
РОСТОВЩИКОВ (1814 г.)
РОТЧЕНКО (1861 г.)
РОЩЕКТАЕВ (1907 г.)
РУБЛЕВ (1803 г.)
РУБЦОВ (1857 г.)
РУДАКОВ (1815 г.)
РУДЕНКО (1815 г.)
РУДНОВ (1849 г.)
РУДНЫХ (1849 г.)
РУДОВ (1868 г.)
РУДОМЕТОВ (1811 г.)
РУЖНИКОВ (1833 г.)
РУКАВИЧНИКОВ (1896 г.)
РУЛЬНОВ (1899 г.)
РУПАСОВ (1909 г.)
РУСАКОВ (1833 г.)
РУСИНОВ (1814 г.)
РУШЕВ (1841 г.)
РЫБИН (1833 г.)

РЫЖИХ (1907 г.)
РЫЖКОВ (1870 г.), РАЖКОВ (1905 г.)
РЫКОВ (1858 г.)
РЫЛОВ (1807 г.)
РЫСЕВ (1809 г.)
РЫСИНОВ (1842 г.)
РЫЧКОВ (1802 г.)
РЫШКОВ (1812 г.)
РЯБКОВ (1822 г.)
РЯБОВ (1876 г.)
РЯВКИН (1894 г.)
РЯДОЗУБОВ (1907 г.), РЕДОЗУБОВ (1912 г.)
РЯЖ(К)ИН (1915 г.)
РЯЗАНОВ (1855 г.)
РЯПАСОВ (1841 г.), РЯПОСОВ (1844 г.)
С
САБАДАШ (1913 г.)
САВАСТЬЯНОВ (1810 г.)
САВВАТИЕВ (1849 г.)
САВЕЛИЕВ (1809 г.), САВЕЛЬЕВ (1814 г.)
САВИН (1817 г.), САВВИН (1828 г.)
САВИНОВ (1801 г.)
САВИЦКИЙ (1819 г.)
САВИЧЕВ (1893 г.)
САГАН (1858 г.)
САДОВ (1900 г.)
САДЫРИН (1904 г.)
САЖИН (1910 г.)
САЗАНОВ (1911 г.)
САЙЧИХИН (1906 г.)
САЛАМАТИН (1832 г.)
САЛАМАТОВ (1814 г.), СОЛОМАТОВ (1892 г.), САЛОМАТОВ (1901 г.)
САЛКОВ (1846 г.)
САЛОВ (1911 г.)
САЛТАНОВ (1803 г.)
САЛТУНОВ (1912 г.)
САЛТУРИН (1841 г.)
САЛЬНИКОВ (1843 г.)
САМКОВ (1860 г.)
САМОДЕЛКИН (1841 г.)
САМОЙЛОВ (1840 г.)
САМОУКОВ (1911 г.)
САНАЧЕВ (1809 г.)
САНДАКОВ (1911 г.)
САННИКОВ (1809 г.)
САПОЖНИКОВ (1805 г.)
САРАФАННИКОВ (1823 г.)
САРАФАНОВ (1875 г.)
САРТАКОВ (1809 г.)
САЧКОВ (1817 г.)
СВАЛОВ (1802 г.), СТВАЛОВ (1810 г.)
СВЕТЛАКОВ (1839 г.)
СВИНЦОВ (1809 г.)

СВИНЬИН (1808 г.), СВИНИН (1891 г.)
СВИРЕПОВ (1814 г.)
СВИЯЖЕНИНОВ (1861 г.)
СВЯЖЕНИН (1840 г.)
СДОБНЫХ (1914 г.)
СЕВАСТЬЯНОВ (1917 г.)
СЕДЕЛЬНИКОВ (1895 г.)
СЕДОВ (1836 г.)
СЕЛЕ(НИ)НОВ (1843 г.)
СЕЛЕТКИН (1811 г.)
СЕЛИВАНОВ (1897 г.)
СЕЛЯНИН (1814 г.)
СЕЛЯНИНОВ (1878 г.)
СЕМАКИН (1829 г.)
СЕМЕНОВ (1809 г.)
СЕМЕРИКОВ (1813 г.)
СЕМИКОЛЕННЫХ (1913 г.)
СЕМИОНОВ (1809 г.)
СЕМЯКИН (1907 г.)
СЕНАЧЕВ (1814 г.)
СЕНИКОВ (1882 г.)
СЕННИКОВ (1849 г.), СЕНИКОВ (1903 г.)
СЕНОКОСОВ (1801 г.)
СЕНТЯКОВ (1851 г.)
СЕНЮХИН (1818 г.)
СЕРГЕЕВ (1804 г.), СЕРГИЕВ (1812 г.)
СЕРГИЕНКО (1897 г.), СЕРГЕЕНКО (1907 г.)
СЕРДИТОВ (1907 г.)
СЕРЕБРЕНИКОВ (1802 г.), СЕРЕБРЕННИКОВ (1810 г.)
СЕРЕБРОВ (1804 г.)
СЕРЕБРЯКОВ (1913 г.)
СЕРЕБРЯННИКОВ (1892 г.), СЕРЕБРЯНИКОВ (1901 г.)
СЕРКОВ (1843 г.)
СЕРОВ (1820 г.)
СЕРЫХ (1804 г.)
СЕСЮНИН (1917 г.)
СИБИРЯКОВ (1817 г.)
СИВИРЬЯНОВ (1801 г.)
СИВКОВ (1855 г.)
СИВОВ (1897 г.)
СИДОРОВ (1811 г.)
СИЗИКОВ (1844 г.)
СИЗОВ (1802 г.)
СИЛАЕВ (1832 г.)
СИЛИВАНОВ (1821 г.), СЕЛИВАНОВ (1827 г.)
СИЛИМАНОВИЧ (1849 г.)
СИЛУЯНОВ (1837 г.)
СИЛЬНЫХ (1814 г.)
СИЛЬЯНОВ (1801 г.), СИЛЯНОВ (1802 г.)
СИМАНОВ (1803 г.), СИМОНОВ (1834 г.)
СИНИЦИН (1913 г.)
СИНЦОВ (1906 г.)
СИОРПАС (1903 г.)
СИРЕНЬШИКОВ (1860 г.)
СИСУНОВ (1890 г.), СИСЮНИН (1893 г.), СЕСЮНИН (1896 г.)

СИТНИКОВ (1909 г.)
СИХИН (1846 г.)
СИЧ (1915 г.)
СКАКУНОВ (1915 г.)
СКВОРЦОВ (1811 г.)
СКЛЯРОВ (1844 г.)
СКОМОРОХОВ (1898 г.)
СКОРЕНОВ (1821 г.)
СКОРНЯКОВ (1807 г.)
СКОРОБОГАТОВ (1899 г.)
СКОРОДУМОВ (1899 г.)
СКОРОХОДОВ (1819 г.)
СКОРЫНИН (1904 г.)
СКОЧКОВ (1803 г.), СКОЧЬКОВ (1817 г.), СКАЧКОВ (1915 г.)
СКУЛКИН (1906 г.)
СКУЛОВ (1843 г.)
СКУТИН (1831 г.)
СЛЕПУХИН (1890 г.)
СЛЕПЫШЕВ (1809 г.)
СЛОВЦОВ (1835 г.)
СМАГИН (1807 г.)
СМАЯ (1917 г.)
СМЕТАНИН (1814 г.)
СМИРНИХИН (1850 г.)
СМИРНОВ (1860 г.)
СМИРНЫХ (1890 г.)
СМИРНЯГИН (1883 г.)
СМОЛЕНСКИХ (1903 г.)
СМОЛЕНЦОВ (1850 г.)
СМОЛИН (1824 г.)
СМОЛЬНИКОВ (1891 г.)
СМОРКАЛОВ (1907 г.)
СМОРОДИНЦОВ (1850 г.)
СМОТРИН (1906 г.)
СМЫСЛЯЕВ (1876 г.)
СНИГИРЕВ (1858 г.)
СОБАШНИКОВ (1857 г.)
СОБКОВ (1801 г.), СОПКОВ (1815 г.)
СОБЕНИН (1803 г.), СОБЯНИН (1805 г.)
СОБОЛЕВ (1890 г.)
СОЗЕВ (1851 г.)
СОЗОНОВ (1855 г.), САЗОНОВ (1887 г.)
СОЗОНТОВ (1897 г.)
СОКОЛКИН (1910 г.)
СОКОЛОВ (1808 г.)
СОЛДАТОВ (1841 г.), САЛДАТОВ (1845 г.)
СОЛОВЬЕВ (1830 г.)
СОЛОДЕННИКОВ (1901 г.)
СОЛОДОВНИКОВ (1899 г.)
СОЛОМИН (1898 г.), САЛОМИН (1914 г.)
СОЛОНИНИН (1827 г.)
СОПЕГИН (1804 г.)
СОРВАЧЕВ (1907 г.)
СОРОГИН (1801 г.), СОРОГИНОВ (1892 г.)
СОРОКИН (1913 г.)

СОРОКОЛЕТОВ (1803 г.)
СОТНИКОВ (1846 г.)
СОФРОНОВ (1890 г.)
СОХРЯКОВ (1820 г.)
СОЧИХИН (1914 г.)
СОЧКОВСКИЙ (1880 г.)
СОЧНЕВ (1845 г.), СОЧЬНЕВ (1874 г.)
СОЧЬКОВ (1894 г.)
СПЕКАЛЬСКОЙ (1818 г.)
СПИРИН (1856 г.)
СПИЦЫН (1809 г.), СПИЦИН (1814 г.)
СТАВРОВ (1896 г.)
СТАЛЬНОВ (1818 г.)
СТАРИКОВ (1814 г.)
СТАРИЦИН (1814 г.), СТАРИЦЫН (1832 г.)
СТАРКОВ (1801 г.)
СТАРОДУМОВ (1814 г.)
СТАРОСТИН (1841 г.)
СТАРЦОВ (1834 г.), СТАРЦЕВ (1894 г.)
СТЕГЕР (1917 г.)
СТЕНИН (1831 г.)
СТЕПАНОВ (1806 г.), СТЕФАНОВ (1810 г.)
СТЕРЛЕГОВ (1810 г.)
СТИХИН (1874 г.)
СТОЛАРЕВ (1831 г.)
СТОЛБОВ (1888 г.)
СТОЛЬНИКОВ (1837 г.)
СТОРИЦЫН (1911 г.)
СТРАЖНИКОВ (1908 г.)
СТРИГАНОВ (1907 г.)
СТРУЕВ (1820 г.)
СТРУЛ (1824 г.)
СТРУНИН (1862 г.)
СТРЮКОВ (1821 г.), СТРУКОВ (1819 г.)
СТУКОВ (1895 г.)
СТЯНИН (1894 г.)
СУББОТИН (1810 г.), СУБОТИН (1814 г.)
СУВОРКИН (1874 г.)
СУВОРОВ (1804 г.)
СУГРОБОВ (1915 г.)
СУДЬИН (1842 г.)
СУКИН (1814 г.)
СУМЕНКОВ (1828 г.)
СУНЦОВ (1810 г.)
СУПОНЕВ (1813 г.)
СУРГАНОВ (1893 г.)
СУРИКОВ (1899 г.)
СУРНИН (1850 г.)
СУРОВЦОВ (1803 г.), СУРОВЦЕВ (1886 г.)
СУСАНОВ (1807 г.)
СУСЕДКОВ (1842 г.)
СУСЛОВ (1812 г.)
СУСЛОПАРОВ (1890 г.)
СУТОРМИН (1810 г.)
СУТУНИН (1902 г.)

СУТЯГИН (1812 г.)
СУХАНОВ (1809 г.)
СУХАРЕВ (1809 г.)
СУХОРУКОВ (1846 г.)
СУЧКОВ (1811 г.)
СУШНИКОВ (1851 г.)
СЫРВАЧЕВ (1812 г.)
СЫРОВ (1890 г.)
СЫРЧИКОВ (1814 г.)
СЫРЫХ (1811 г.)
СЫСКОВ (1846 г.)
СЫСОЕВ (1814 г.)
СЫСОЛЯТИН (1884 г.)
СЫЧЕВ (1809 г.)
СЫЧОВ (1893 г.)
СЫЧУГОВ (1846 г.)
СЮЗЕВ (1843 г.)
СЮРСИН (1852 г.)
СЮТКИН (1894 г.)
Т
ТАКСИС (1896 г.)
ТАЛБЕР (1821 г.)
ТАМАНОВ (1802 г.)
ТАМАШИН (1895 г.)
ТАНГИН (1836 г.)
ТАНИН (1818 г.), ТАПИН (1827 г.)
ТАПИЛИН (1893 г.)
ТАРАБАЕВ (1846 г.)
ТАРАБУКИН (1911 г.)
ТАРАСИЕВ (1830 г.), ТАРАСОВ (1832 г.)
ТАСКАЕВ (1904 г.)
ТАСКИН (1806 г.)
ТАТАРИНОВ (1802 г.)
ТАТАРЧЕНКОВ (1913 г.)
ТАУШАНКОВ (1902 г.)
ТАХТАРЕВ (1821 г.)
ТЕЛЕГИН (1898 г.)
ТЕЛЕНКОВ (1894 г.)
ТЕЛЬНОВ (1858 г.)
ТЕНИН (1891 г.)
ТЕНИШЕВ (1813 г.)
ТЕПЛОВ (1835 г.)
ТЕПЛОУХОВ (1812 г.)
ТЕПЛЫХ (1904 г.)
ТЕРЕНТЬЕВ (1814 г.), ТЕРЕНТИЕВ (1841 г.)
ТЕРЕХИН (1814 г.)
ТЕРЕХОВ (1801 г.)
ТЕРИНОГОВ (1897 г.)
ТЕРНОВСКИХ (1906 г.)
ТЕТЕРИН (1916 г.)
ТЕТЕРЛЕВ (1809 г.)
ТЕТЮЕВ (1817 г.)
ТИМКИН (1895 г.)

ТИМОФЕЕВ (1801 г.), ТИМОФИЕВ (1835 г.)
ТИМОШЕНКОВ (1911 г.), ТИМОШЕНКО (1915 г.)
ТИНЬГАЕВ, ТИНГАЕВ (1808 г.)
ТИПИКИН (1914 г.)
ТИПИН (1868 г.)
ТИТОВ (1808 г.)
ТИУНОВ (1814 г.)
ТИХОМИРОВ (1913 г.)
ТИХОНОВ (1801 г.)
ТКАЧЕВ (1849 г.)
ТКАЧЕНКО (1899 г.)
ТОКАРЕВ (1804 г.)
ТОКМАКОВ (1856 г.)
ТОКТАРЕВ (1827 г.)
ТОЛЕТОВ (1807 г.)
ТОЛКАЧЕВ (1908 г.)
ТОЛМАЧЕВ (1892 г.)
ТОЛСТИХИН (1832 г.)
ТОЛСТОВ (1862 г.)
ТОЛСТОЙ (1901 г.)
ТОЛСТОНОГОВ (1814 г.)
ТОЛСТЫХ (1802 г.)
ТОЛЧИН (1891 г.)
ТОМИЛОВ (1815 г.)
ТОМШИН (1833 г.)
ТОПОРИЩЕВ (1839 г.)
ТОПОРКОВ (1845 г.)
ТОРБИН (1817 г.)
ТОРГОВИЧЕВ (1904 г.)
ТОРЛОПОВ (1893 г.)
ТОРОПИЦЫН (1809 г.)
ТОРОПОВ (1827 г.)
ТОРОЩИН (1909 г.)
ТОРСУНОВ (1837 г.)
ТОТМЯНИН (1842 г.), ТОТМЕНИН (1874 г.), ТОТЬМЯНИН (1882 г.), ТОТМИНОВ (1894 г.),
ТОТЬМЕНИН (1907 г.)
ТРАВНИКОВ (1814 г.)
ТРА(Н)ИШНИКОВ (1821 г.)
ТРЕГУБОВ (1910 г.)
ТРЕНИХИН (1915 г.)
ТРЕПЕЗНИКОВ (1819 г.)
ТРЕТЬЯКОВ (1804 г.)
ТРЕФИЛОВ (1823 г.)
ТРИПЕТСКИЙ (1856 г.), ТРИПЕЦКИХ (1859 г.)
ТРИФОНОВ (1814 г.), ТРИФАНОВ (1860 г.)
ТРОГОВ (1911 г.)
ТРОЕГЛАЗЫХ (1838 г.)
ТРОНИЛИН (1818 г.)
ТРОНИН (1812 г.)
ТРОСТИН (1823 г.)
ТРОФИМОВ (1802 г.)
ТРОШЕВ (1814 г.)
ТРОШИН (1860 г.)
ТРОШИХИН (1910 г.)
ТРОШКИН (1842 г.)

ТРОШКОВ (1820 г.)
ТРОШОВ (1901 г.)
ТРУБИНОВ (1914 г.)
ТРУСОВ (1911 г.)
ТРУХМАНОВ (1804 г.)
ТРУШЕВ (1910 г.)
ТРУШНИН (1818 г.)
ТРЯСЦИН (1814 г.)
ТУГАНЦОВ (1817 г.)
ТУЕВ (1904 г.)
ТУКИНСКОЙ (1829 г.)
ТУМАКОВ (1912 г.)
ТУМАНОВ (1905 г.)
ТУМАШОВ (1909 г.)
ТУПИЦЫН (1912 г.)
ТУРУНДАЕВ (1909 г.)
ТУРЧАНИНОВ (1895 г.)
ТУРЫГИН (1859 г.)
ТУРЫШЕВ (1808 г.)
ТУРЬЕВ (1891 г.), ТУРВЕВ (1898 г.)
ТЫРИНОВ (1908 г.)
ТЫЧКИН (1896 г.)
ТЮЛЕНЕВ (1829 г.)
ТЮМИН (1832 г.)
ТЮРИНОВ (1809 г.)
ТЮТЯКОВ (1836 г.)
ТЮФТЯЕВ (1908 г.)
ТЮХМЕНЕВ (1860 г.)
ТЯГУНОВ (1891 г.), ТЕГУНОВ (1894 г.), ТИГУНОВ (1912 г.)
ТЯПКИН (1814 г.)
У
УВАРОВ (1804 г.)
УГЛЕВ (1809 г.)
УГЛОВ (1809 г.)
УГОЛЬНИКОВ (1841 г.)
УГРЮМОВ (1802 г.)
УДАРОВ (1817 г.)
УДИНЦОВ (1829 г.)
УДОРОТИН (1914 г.)
УЖАЕВ (1833 г.)
УЖЕГОВ (1833 г.)
УЛИТИН (1898 г.)
УЛЬЯНОВ (1840 г.)
УМЫСКОВ (1834 г.)
УПОРОВ (107 г.)
УРАКОВ (1896 г.)
УРАСИМОВ (1913 г.)
УРВАНЦОВ (1843 г.)
УРЮПКИН (1897 г.)
УРЯДОВ (1895 г.)
УСАНИН (1807 г.)
УСАЧЕВ (1917 г.)
УСОВ (1854 г.)

УСТИНОВ (1814 г.)
УСТЬЯНЦОВ (1808 г.)
УСТЮГОВ (1829 г.)
УСТЮЖАНИНОВ (1814 г.)
УСЦОВ (1811 г.)
УСЫКИН (1832 г.)
УТЕГОВ (1808 г.)
УТЕМОВ (1907 г.)
УТЕРИН (1912 г.)
УТКИН (1817 г.)
УТОЧКИН (1807 г.)
УТЮГОВ (1803 г.)
УТЮНИН (1827 г.), УТЕНИН (1846 г.), УТОНИН (1857 г.)
УТЯКОВ (1860 г.)
УФИМЦОВ (1817 г.), УФИНЦОВ (1819 г.)
УХАНОВ (1818 г.)
УШАКОВ (1805 г.)
Ф
ФАДЕЕВ (1834 г.), ФАДДЕЕВ (1869 г.)
ФАРНОСОВ (1839 г.), ФАРАНОСОВ (1858 г.)
ФЕДЕНЕВ (1840 г.)
ФЕДЕРЯГИН (1814 г.)
ФЕДОРОВ (1808 г.), ФЕОДОРОВ (1811 г.)
ФЕДОРОВЦЕВ (1861 г.)
ФЕДОСЕЕВ (1805 г.)
ФЕДОТОВ (1839 г.)
ФЕДУЛОВ (1801 г.)
ФЕДУРИН (1814 г.)
ФЕДЯЕВ (1814 г.)
ФЕДЯКОВ (1814 г.)
ФЕКЛИСТОВ (1843 г.)
ФЕОКТИСТОВ (1847 г.)
ФЕОФИЛАКТОВ (1894 г.)
ФЕТИСОВ (1912 г.)
ФЕФИЛОВ (1813 г.)
ФИЛИМОНОВ (1812 г.)
ФИЛИНОВ (1841 г.)
ФИЛИНОВСКИХ (1814 г.)
ФИЛИПОВ (1841 г.), ФИЛИППОВ (1861 г.)
ФИЛИПЬЕВ (1815 г.)
ФИНОГЕНОВ (1815 г.)
ФИРСОВ (1804 г.), ФИРСТОВ (1811 г.)
ФЛЕККЕЛЬ (1890 г.)
ФЛОРОВ (1814 г.)
ФЛОРОВСКИЙ (1876 г.)
ФЛЯГИН (1817 г.)
ФОКЕЕВ (1821 г.)
ФОМИН (1802 г.)
ФОМИНОВ (1831 г.)
ФОМИНЫХ (1908 г.)
ФОРЛЕНКОВ (1846 г.)
ФОТЕЕВ (1840 г.)
ФОТИЕВ (1895 г.)

ФОФАНОВ (1889 г.)
ФРАНКИН (1897 г.)
ФРАНЦЕВ (1889 г.)
ФРЕНКЕЛЬ (1903 г.)
ФРОЛОВ (1809 г.)
ФРОЛОВСКИХ (1874 г.)
ФУНИН (1829 г.)
ФУФАЧЕВ (1889 г.)
Х
ХАБАРОВ (1856 г.)
ХАЙДУКОВ (1840 г.)
ХАЙМИН (1827 г.)
ХАЛЕЗОВ (1805 г.)
ХАЛОВ (1904 г.)
ХАЛТУРИН (1890 г.)
ХАЛЯЗИН (1831 г.), ХАЛЕЗИН (1840 г.)
ХАНЬКИН (1814 г.)
ХАРАБУТОВ (1810 г.)
ХАРИН (1809 г.)
ХАРИНЦОВ (1869 г.)
ХАРИТОНОВ (1842 г.)
ХАС, ХАЗ (1915 г.)
Х(ЕС)ИМЕН или Х(Н)ИМЕН (1860 г.)
ХЛЕБУШКИН (1890 г.), ГЛЕБУШИН (1890 г.)
ХЛОПИН (1845 г.)
ХЛЫБОВ (1900 г.)
ХЛЫЗОВ (1914 г.)
ХЛЫНОВ (1911 г.)
ХОВРИН (1818 г.)
ХОДЫКИН (1832 г.)
ХОДЫРЕВ (1812 г.)
ХОЛМОГОРОВ (1895 г.)
ХОМУТОВ (1806 г.)
ХОМЯКОВ (1814 г.)
ХОРДИН (1914 г.)
ХОРЕЕВ (1807 г.)
ХОРОШАВИН (1828 г.)
ХОРОШАЕВ (1886 г.)
ХОРОШИХ (1815 г.)
ХОРХОРИН (1819 г.)
ХОРЬКОВ, ХОРКОВ (1815 г.)
ХОХЛОВ (1814 г.)
ХРАМЕНКОВ (1822 г.)
ХРЕПТОВ (1810 г.)
ХРОМКОВ (1820 г.)
ХРОМЦОВ (1820 г.), ХРОМЦЕВ (1868 г.)
ХРОМЫХ (1887 г.)
ХРУЩЕВ (1820 г.)
ХУДОРОШКОВ (1813 г.), ХУДОРОЖКОВ (1834 г.)
ХУДОЩИКОВ (1841 г.)
ХУДЯЕВ (1908 г.)
ХУДЯКОВ (1802 г.), ХУДЕКОВ (1820 г.)
ХУМАР (1915 г.)

Ц
ЦАРЕГОРОДСКИЙ (1915 г.)
ЦАРЕМУКОВ (1904 г.)
ЦВЕТКОВ (1905 г.)
ЦВЕТОВ (1811 г.)
ЦЕЛИЩЕВ (1896 г.)
ЦЕПЕННИКОВ (1832 г.)
ЦИВИЛЕВ (1890 г.)
ЦИКАРЕВ (1898 г.)
ЦИЛИМОВ (1889 г.)
ЦЫГАНОВ (1801 г.)
ЦЫПАЛЕВ (1804 г.)
ЦЫПЛЕНКИН (1905 г.)
ЦЫПУШКИН (1839 г.)
Ч
ЧАБЫКИН (1898 г.)
ЧАГИН (1907 г.)
ЧАДАЕВ (1916 г.)
ЧАЙКИН (1906 г.)
ЧАНЧИКОВ (1860 г.)
ЧАПАЛОВ (1843 г.)
ЧАПУРИН (1820 г.), ЧЕПУРИН (1868 г.), ЧИПУРИН (1902 г.)
ЧАРУШИН (1842 г.)
ЧАШЕЧНИКОВ (1898 г.)
ЧАЩИН (1850 г.)
ЧАЩИХИН (1814 г.)
ЧЕБАКОВ (1849 г.)
ЧЕБЫКИН (1913 г.)
ЧЕКАНОВ (1893 г.)
ЧЕКАРОВ (1912 г.), ЧЕКАРЕВ (1916 г.)
ЧЕКИН (1914 г.)
ЧЕКЛЕЦОВ (1828 г.)
ЧЕЛОУСОВ (1808 г.)
ЧЕЛПАНОВ (1835 г.), ЧАЛПАНОВ (1845 г.)
ЧЕМЕСОВ (1821 г.)
ЧЕМОДАНОВ (1903 г.)
ЧЕПКАСОВ (1916 г.)
ЧЕПУРНОВ (1900 г.)
ЧЕПУШТАНОВ (1915 г.)
ЧЕРВОНОШТАНЕНКО (1844 г.)
ЧЕРДЫНЦОВ (1861 г.)
ЧЕРЕЗОВ (1917 г.)
ЧЕРЕМИСИН (1902 г.)
ЧЕРЕМИСОВ (1900 г.)
ЧЕРЕМИЦЫН (1894 г.)
ЧЕРЕМНЫХ (1801 г.)
ЧЕРЕПАНОВ (1811 г.)
ЧЕРЕПЕНИН (1801 г.)
ЧЕРЕШЕНКОВ (1811 г.), ЧЕРЕЩЕНКОВ (1891 г.)
ЧЕРКАСОВ (1809 г.)
ЧЕРКАШЕНИН (1809 г.)

ЧЕРНАВИН (1809 г.)
ЧЕРНЕЦОВ (1837 г.)
ЧЕРНИКОВ (1804 г.)
ЧЕРНОВ (1867 г.)
ЧЕРНОГУБОВ (1894 г.)
ЧЕРНОПАЛОВ (1892 г.)
ЧЕРНОСКУТОВ (1808 г.)
ЧЕРНЫХ (1803 г.)
ЧЕРНЫШЕВ (1809 г.)
ЧЕРНЯДЕВ (1899 г.)
ЧЕРНЯКОВ (1888 г.)
ЧЕРТИЩЕВ (1837 г.)
ЧЕСГАНОВ (1909 г.)
ЧЕСНОКОВ (1895 г.)
ЧЕТВЕРТНЫХ (1812 г.)
ЧЕУСОВ (1894 г.)
ЧЕЧУЛИН (1831 г.)
ЧИГАНЦОВ (1811 г.), ЧИГИНЦОВ (1825 г.), ЧИГВИНЦОВ (1848 г.), ЧИГАНЦЕВ (1881 г.)
ЧИГИРИНСКИХ (1822 г.), ЧИГИРИНСКИЙ (1861 г.)
ЧИЖОВ (1823 г.), ЧИЖЕВ (1849 г.)
ЧИРКОВ (1810 г.)
ЧИРКУНОВ (1825 г.)
ЧИРЯТЬЕВ (1850 г.)
ЧИСТОГОВ (1809 г.)
ЧИСТЯКОВ (1907 г.)
ЧУВАРИН (1833 г.)
ЧУВАШЕВ (1871 г.), ЧЮВАШЕВ (1871 г.)
ЧУГАНКИН (1858 г.)
ЧУГИН (1867 г.)
ЧУДИНОВ (1806 г.), ЧУДИНИН (1884 г.)
ЧУДОВ (1853 г.)
ЧУКИЧЕВ (1911 г.)
ЧУКЛЕНЦОВ (1804 г.)
ЧУЛАНОВ (1916 г.)
ЧУЛКОВ (1913 г.)
ЧУЛКУВ (1818 г.)
ЧУМАКОВ (1824 г.)
ЧУПРОВ (1830 г.)
ЧУРАКОВ (1849 г.)
ЧУРИН (1896 г.)
ЧУРКИН (1807 г.), ЧЮРКИН (1801 г.)
ЧУРМАНОВ (1847 г.)
ЧУРСОВ (1875 г.), ЧУРЦЕВ (1899 г.)
ЧУРЬЮРОВ (1888 г.)
ЧУСОВИТИН (1891 г.)
ЧУХЛОВИН (1913 г.)
ЧУЦКАЕВ, ЧУТСКАЕВ (1845 г.), ЧУТСКИЙ (1852 г.), ЧУЦСКАЕВ (1854 г.), ЧУДКАЕВ (1861
г.), ЧУДЦКАЕВ (1862 г.)
ЧУШКИН (1817 г.)
ЧЮКЛИНОВ (1809 г.)
ЧЮЛКИН (1894 г.)
Ш
ШАБАКИН (1896 г.)

ШАБАЛДИН (1828 г.)
ШАБАЛИН (1895 г.)
ШАБАНОВ (1842 г.)
ШАБАРШИН (1899 г.)
ШАБАШИН (1807 г.)
ШАБУНИН (1809 г.)
ШАВЛУКОВ (1874 г.)
ШАВНИН (1888 г.)
ШАДРИН (1815 г.)
ШАЛАВИН (1849 г.)
ШАЛАГИН (1916 г.)
ШАЛАГИНОВ (1895 г.)
ШАЛАМОВ (1810 г.)
ШАЛАШОВ (1854 г.)
ШАМАРИН (1813 г.)
ШАМАХОВ (1805 г.)
ШАМОВСКИЙ (1897 г.)
ШАМОНИН, ШАМАЛИН (1886 г.)
ШАМШИН (1818 г.)
ШАМШУРИН (1808 г.)
ШАНАУРИН (1803 г.)
ШАНДЕР (1916 г.)
ШАНЦИН (1814 г.)
ШАНЬГИН (1825 г.), ШАНГИН (1847 г.)
ШАПКИН (1888 г.)
ШАРАВИН (1827 г.)
ШАРАПОВ (1807 г.)
ШАРГУНОВ (1896 г.)
ШАРДАКОВ (1859 г.)
ШАРОВ (1841 г.)
ШАСТИН (1902 г.)
ШАТУНОВ (1806 г.)
ШАХМАТОВ (1843 г.)
ШАХОВ (1840 г.)
ШАШИН (1914 г.)
ШАШКИН (1902 г.)
ШВАЕВ (1841 г.)
ШВАЛЕВ (1914 г.)
ШВИЛЕВ (1891 г.), ШВЫЛЕВ (1892 г.)
ШЕВЕЛЕВ (1811 г.)
ШЕВНИН (1907 г.)
ШЕГУРОВ (1900 г.)
ШЕИН (1801 г.)
ШЕЛГУНОВ (1909 г.)
ШЕЛЕПОВ (1801 г.)
ШЕЛКИН (1843 г.)
ШЕЛКАНОВ (1870 г.)
ШЕЛКУНОВ (1818 г.)
ШЕЛЯГИН (1814 г.)
ШЕМПЯТАНЕВ (1835 г.), ШЕМПЕТАЛЕВ (1836 г.)
ШЕМЯКИН (1840 г.)
ШЕПЕЛЕВ (1846 г.)
ШЕРГИН (1833 г.)
ШЕРСТИННИКОВ (1809 г.)
ШЕСТАКОВ (1803 г.)

ШЕСТАЧЕНКО (1841 г.)
ШЕСТЕРИН (1825 г.)
ШЕХУРДИН (1899 г.)
ШЕЦЕР (1915 г.)
ШИБАНОВ (1815 г.)
ШИВРИН (1827 г.)
ШИКОВ (1904 г.)
ШИЛИН (1896 г.)
ШИЛОВ (1891 г.)
ШИЛОНОСОВ (1913 г.)
ШИЛЬНИКОВ (1814 г.)
ШИМКИН (1817 г.)
ШИМОВ (1804 г.)
ШИПИЦЫН (1811 г.), ШИПИЦИН (1900 г.)
ШИПУЛИН (1809 г.)
ШИРИНКИН (1905 г.)
ШИРМАНОВ (1868 г.)
ШИРОКИХ (1882 г.)
ШИРОКОВ (1898 г.)
ШИРШЕВ (1875 г.), ШИРШОВ (1894 г.)
ШИРЯЕВ (1851 г.)
ШИХАРЕВ (1836 г.)
ШИЧКИН (1916 г.)
ШИШАКОВ (1889 г.), ШИШИКОВ (1890 г.), ШИШУКОВ (1892 г.)
ШИШКИН (1895 г.)
ШИШКОЕДОВ (1833 г.)
ШИШОВ (1915 г.)
ШЛЕГЕЛЬМИЛЬХ (1819 г.), ШЛИГИЛЬМИЛХ (1822 г.), ШЛИГИЛЬМИЛЬХ (1835 г.)
ШЛЫКОВ (1848 г.)
ШЛЫНДИКОВ (1814 г.)
ШЛЯЕВ (1804 г.)
ШЛЯПКОВ (1804 г.), ШЛЯБКОВ (1811 г.)
ШЛЯХОВ (1862 г.), ШЛЯКОВ (1889 г.)
ШЛЯХТИН (1852 г.)
ШМАКОВ (1801 г.)
Ш(М)ОЛКАНОВ (1835 г.)
ШОБОРШИН (1900 г.)
ШОРОХОВ (1911 г.)
ШОРТУКОВ (1893 г.)
ШОХИРЕВ (1914 г.)
ШРОК (1915 г.)
ШТИН (1907 г.)
ШТРАМШТЕТ (1810 г.), СТРЕМШТЕТ (1811 г.), СТРАМЩЕТ, СТРЕМЩЕТ (1813 г.),
СТРАМСТЕТТ (1819 г.)
ШУБАРИН (1899 г.)
ШУБИН (1809 г.)
ШУВАЛОВ (1848 г.)
ШУГАЕВ (1814 г.)
ШУЙКОВ (1873 г.)
ШУКАЛИНОВ (1887 г.)
ШУЛАКОВ (1908 г.)
ШУЛЕВ (1914 г.)
ШУЛЕКОВ (1914 г.)
ШУЛЕПОВ (1807 г.)
ШУМА(Й)ЛОВ (1902 г.)

ШУМАКОВ (1854 г.)
ШУМАХЕР (1900 г.)
ШУМИЛИН (1822 г.)
ШУМИЛОВ (1845 г.)
ШУМИХИН, ШИМИХИН (1855 г.)
ШУМНИКОВ (1847 г.)
ШУНКОВ (1809 г.)
ШУРАШОВ (1894 г.), ШУРАШЕВ (1895 г.)
ШУРМИН (1916 г.)
ШУРЫГИН (1801 г.), ШУРИГИН (1854 г.)
ШУТОВ (1814 г.)
ШУШАРИН (1812 г.)
ШЫРЫКАЛОВ (1811 г.)
Щ
ЩАПОВ (1804 г.)
ЩАШТЫМОВ (1911 г.)
ЩЕГОЛЬКОВ (1913 г.)
ЩЕКАЛЕВ (1914 г.)
ЩЕКАРОВ (1914 г.)
ЩЕКОЛЮКОВ (1913 г.)
ЩЕЛГАЧЕВ (1809 г.)
ЩЕЛКАНОВ (1832 г.)
ЩЕЛКОВНИКОВ (1809 г.)
ЩЕПЕТЕЛНИКОВ (1822 г.)
ЩЕПЕТКИН (1891 г.)
ЩЕПИН (1818 г.)
ЩЕПКОВ (1893 г.)
ЩЕПЛЕЦОВ (1913 г.)
ЩЕРБАКОВ (1810 г.)
ЩЕТ(Ч)ИКОВ (1843 г.)
ЩИН (1816 г.)
ЩОТКИН (1823 г.)
ЩУКИН (1802 г.)
ЩУПЛЕЦОВ, ШУПЛЕЦОВ (1812 г.)
ЩУПОВ (1885 г.)
ЩУЧ(КИН) (1913 г.)
Э
ЭЛЛЕР (1915 г.)
ЭРИКС (1806 г.)
ЭРИКСИН (1914 г.)
Ю
ЮДИН (1805 г.)
ЮДНИКОВ (1890 г.)
ЮЖАКОВ (1811 г.)
ЮЖАНИНОВ (1828 г.)
ЮЛБАЗОВ (1812 г.), ЕЛЪБАЗОВ (1813 г.)
ЮМИН (1903 г.)
ЮНЫШЕВ (1803 г.), ЮНОШЕВ (1871 г.)
ЮРИНЫХ (1810 г.)

ЮРКИН (1914 г.)
ЮРЛОВ (1812 г.)
ЮРПАЛОВ (1810 г.)
ЮРЬЕВ (1899 г.)
ЮСЕНАКОВ (1831 г.)
Ю(С)ЛАНОВ (1809 г.)
ЮФЕРОВ (1913 г.)
ЮШКО (1917 г.)
ЮШКОВ (1847 г.), ЮЖКОВ (1889 г.)
Я
ЯГОВИТИН (1837 г.)
ЯГОТЕЕВ (1814 г.)
ЯЖОВСКИЙ (1880 г.)
ЯЗЕВ (1914 г.)
ЯЗОВ (1837 г.)
ЯКИМОВ (1814 г.), ИАКИМОВ (1878 г.)
ЯКОВ (1851 г.)
ЯКОВКИН (1858 г.)
ЯКОВЛЕВ (1808 г.)
ЯКОВЛЕВЫХ (1805 г.)
ЯКУНИН (1895 г.)
(Я)КУТОВ (1859 г.)
ЯКУШЕВ (1829 г.)
ЯКШИН (1837 г.)
ЯНДАЛЬЦЕВ (1910 г.), АНДАЛЬЦЕВ (1912 г.)
ЯНКИН (1893 г.)
ЯНЧЕНКОВ (1895 г.)
ЯНЧИН (1841 г.)
ЯРИН (1907 г.)
ЯРИНСКИХ (1811 г.)
ЯРКИН (1859 г.)
ЯРКОВ (1809 г.)
ЯРОГОВ (1830 г.)
ЯРОСЛАВЦЕВ (1853 г.)
ЯРОХИН (1896 г.)
ЯРЫШЕВ (1873 г.)
ЯРЦЕВ (1914 г.)
ЯЧМЕНЕВ (1830 г.)
ЯШИН (1912 г.)

