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1939-1940 СТАНОВЛЕННЯ

• 04 грудня 1939 року
в складі Української РСР
утворено Волинську
область



УКАЗОМ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР 
ВІД 17 СІЧНЯ 1940 РОКУ:

- ЛІКВІДОВАНО 6 ПОВІТІВ КОЛИШНЬОГО ВОЛИНСЬКОГО 
ВОЄВОДСТВА: ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ГОРХІВСЬКИЙ, КАМІНЬ-

КАШИРСЬКИЙ, КОВЕЛЬСЬКИЙ, ЛУЦЬКИЙ ТА ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ.

- В СКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УТВОРЕНО 30 РАЙОНІВ: 
БЕРЕСТЕЧКІВСЬКИЙ, ВЕРБСЬКИЙ, ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ГОЛОБСЬКИЙ, 

ГОРОХІВСЬКИЙ, ГОЛОВНЯНСЬКИЙ, ЗАБОЛОТЬЇВСЬКИЙ, КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ,
КІВЕРЦІВСЬКИЙ, КОВЕЛЬСЬКИЙ, КОЛКІВСЬКИЙ, ЛОКАЧИНСЬКИЙ, ЛУЦЬКИЙ, 

ЛЮБОМЛЬСКИЙ, ЛЮБЕШІВСЬКИЙ, МАЦЕЇВСЬКИЙ, МАНЕВИЦЬКИЙ, 
ОЗЮТИЧІВСЬКИЙ, ОЛИЦЬКИЙ, ПІДДУБЦІВСЬКИЙ, ПОРЕЦЬКИЙ, РАТНІВСЬКИЙ,

РОЖИЩЕНСЬКИЙ, СЕДЛИЩЕНСЬКИЙ, СЕНКЕВИЧІВСЬКИЙ, ТОРЧИНСЬКИЙ, 
ТУРІЙСЬКИЙ, УСТИЛУЗЬКИЙ, ЦУМАНСЬКИЙ, ШАЦЬКИЙ. 





З 1939 РОКУ ПО 1986 РІК ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІСТОРИЧНИЙ 
АРХІВ/ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ /ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗНАХОДИВСЯ В ПРИСТОСОВАНОМУ ПРИМІЩЕННІ – В 
ПРИМІЩЕННІ ЄВАНГЕЛІЧНОЇ КІРХИ ПО ВУЛ. КАРАЇМСЬКА, 20, В М. ЛУЦЬКУ

Такий вигляд мала споруда у 1939-1944 роках.

Об’єм архівосховища – 3 608 куб.м. 

Площа – 479 кв.м. 

Протяжність стелажів – 1304 м.



ПЕРШИЙ КЕРІВНИК
02 СІЧНЯ 1940 РОКУ (НАКАЗ №1) ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ДИРЕКТОРА 

ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ (ВОЛИНСЬКОГО ОБЛІСТАРХІВУ) 
ПРИСТУПИВ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ ШТЕЛЬМАХ.



18 КВІТНЯ 1940 РОКУ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ БУВ ПРИЗНАЧЕНИЙ ГУЛИЙ МИКОЛА НИКИФОРОВИЧ



ПЕРШІ ЧЛЕНИ ЕПК ОБЛАСНОГО АРХІВУ. 1940 Р.



РОЗОПРЯДОК РОБОТИ 

ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ
(НАКАЗ  ПО ВОЛИНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ІСТОРИЧНОМУ АРХІВУ ВІД 27-ГО ЧЕРВНЯ 1940 РОКУ)



1940 РІК –
СТВОРЕННЯ МІСЬКИХ РАЙОННИХ 

АРХІВІВ В ОБЛАСТІ, 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ, 

ВИДІЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД МІСЬКІ ТА 
РАЙОНІ АРХІВИ. 



ПОСТАНОВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ 

ТРУДЯЩИХ ВІД 16 ВЕРЕСНЯ 1940 РОКУ № 794 

«ПРО ОХОРОНУ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ ПО М. ЛУЦЬК ТА 
РАЙОНАМ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР ВІД 07 ЖОВТНЯ 1940 РОКУ № 1317 
«ПРО СТАН МІСЬКИХ І РАЙОННИХ АРХІВІВ УРСР»



1941 РІК – ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

•Станом на червень 1941 року в Державному
архів Волинської області було сконцентровано
1 113 909 од.зб. і 2 756 кг розсипу.



ЗБИТКИ НАНЕСЕНІ ДЕРЖАВНОМУ АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 
РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ЗА РОКИ ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НАЦИСТСЬКИМИ 

ЗАГАРБНИКАМИ БУЛО ЗНИЩЕНО АБО ВИВЕЗЕНО ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ 1 163 947 ОД.ЗБ.

• Акт про нанесення збитків нацистськими військами Державному архіву Волинської області 

• від 08 березня 1944 року



АКТ ПРО НАНЕСЕННЯ ЗБИТКІВ НАЦИСТСЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ 

ПРИМІЩЕННЮ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІД 08 БЕРЕЗНЯ 1944 РОКУ



ВИГЛЯД  ЄВАНГЕЛІЧНОЇ КІРХИ (ВУЛ. КАРАЇМСЬКА, 20, М. ЛУЦЬК) ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НАЦИСТСЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ.



• 1958 РІК –

ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ



ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ АРХІВУ НА КАРАЇМСЬКІЙ, 20



У ЛЮТОМУ 1970 РОКУ ПРИ ОБЛАСНОМУ ДЕРЖАВНОМУ 
АРХІВІ СТВОРЕНО ГОСПРОЗРАХУНКОВУ ГРУПУ ПО 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ УПОРЯДКУВАННЮ 
ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ

• Рішення Виконавчого

комітету Волинської обласної Ради 

депутатів трудящих «Про створення 

при обласному державному архіві 

госпрозрахункової групи по науково-

технічному упорядкуванню 

документальних матеріалів установ, 

організацій  та підприємств» від 27 

лютого 1970 року № 81



• 1980 РІК –

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ



У 1980-ИХ РОКАХ ВІДБУЛОСЯ БУДІВНИЦТВО 
НОВОГО ТИПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ



БУДІВНИЦТВО ...



ПРАЦІВНИКИ АРХІВУ НА БУДІВНИЦТВІ ...



У ГРУДНІ 1985 РОКУ НОВОЗБУДОВАНЕ ПРИМІЩЕННЯ 
АРХІВУ БУЛО ПРИЙНЯТЕ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

• Рішення

виконавчого 

комітету 

Луцької міської 

Ради народних 

депутатів 

від 31 грудня 

1985 року 

№ 455 «Про 

прийом в 

експлуатацію 

новозбудованих 

об’єктів»



НА БАЗІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛА 
ПРОВЕДЕНА РЕСПУБЛІКАНСЬКА НАРАДА З ПИТАНЬ 

ВИКОНАННЯ ЗАПИТІВ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ. 
1987Р



НА БАЗІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛА 
ПРОВЕДЕНА ВСЕУКРАЇНСКА НАРАДА АРХІВІСТІВ. 



У ГРУДНІ 1988 РОКУ ЛІКВІДОВАНО АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ. 

ЙОГО СПРАВИ, КОШТИ, МАЙНО, ПОВНОВАЖЕНЯ ПЕРЕДАНІ 
ДЕРЖАВНОМУ АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

• Акт
про ліквідацію 
архівного 
відділу 
Волинського 
облвиконкому і 
передачу 
справ, коштів, 
майна відділу 
Державному 
архіву 
Волинської 
області
від 01 грудня 

1988 року 



НА БАЗІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ У 1990 РОЦІ ПРОВЕДНО НАРАДУ 
АРХІВІСТІВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ



1995 РІК 

•Державний архів Волинської області став
структурним підрозділом Волинської обласної
державної адміністрації.



У БЕРЕЗНІ 2002 РОКУ ЛІКВІДОВАНО ГОПРОРАХУНКОВУ 
ГРУПУ ПО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ УПОРЯДКУВАННЮ 

ДОКУМЕНТІВ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УСТАНОВ, 
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ

• Розпорядження Волинської 
обласної державної адміністрації 
«Про госпрозрахункову групу по 
науково-технічному 
упорядкуванню документальних 
матеріалів установ, організацій 
та підприємство при державному 
архіві області» від 11 березня  
2002 року № 118



ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

• 2008 рік робота
користувачів у
читальному залі
Держархіву області
(корп. №1)



У КВІТНІ 2013 РОКУ ВІДБУЛОСЯ ВРУЧЕННЯ НАГОРОД  ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОГО 
ОГЛЯДУ СТАНУ СХОРОННОСТІ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА УПОРЯДКУВАННЯ 

ДОКУМЕНТІВ В МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

• В Держархіві Волинської області за участю начальника територіального управління

Державної судової адміністрації України в Волинській області Коцирій Наталії Володимирівни, архіваріусів, 

відповідальних за архів в міськрайонних, районних судах, членів комісії з проведення огляду відбулося 

вручення нагород Волинської обласної державної адміністрації та Волинської обласної ради працівникам 

архівних підрозділів судів визначених переможцями за результатами проведеного огляду стану схоронності 

архівних документів та упорядкування документів в місцевих загальних судах Волинської області.

За дорученням губернатора та голови обласної ради нагороди вручали директор Держархіву Волинської 

області Володимир Миколайович Гика та начальник територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Волинській області Коцирій Наталія Володимирівна.

За сумлінну працю, високий рівень ведення архівної роботи та професіоналізм Почесною грамотою обласної 

державної адміністрації нагороджено Вишневську Любов Іванівну – архіваріуса Іваничівського районного суду 

Волинської області, Дацюк Віру Миколаївну – архіваріуса Володимир-Волинського міського суду Волинської 

області.

Оголошено Подяку голови обласної державної адміністрації Ващук Ніні Миколаївні – архіваріусу 

Рожищенського районного суду Волинської області, Капітанчук Надії Миколаївні – старшому секретарю 

Турійського районного суду Волинської області.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та вмілу організацію і 

ведення архівної справи Почесною грамотою Волинської обласної ради нагороджено Денисюк Надію 

Володимирівну – завідуючу архівом Ковельського міськрайонного суду Волинської області, Гордіюк Антоніну 

Тихонівну – старшого секретаря Локачинського районного суду Волинської області.

Оголошено Подяку голови обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 

посадових обов’язків та вмілу організацію і ведення архівної справи Головачук Таїсії Йосипівні – архіваріусу 

Любомльського районного суду Волинської області, Мельник Наталії Валентинівні – секретарю Маневицького 

районного суду Волинської області.

Учасники заходу ознайомилися з роботою читального залу, каталогів, реставраційної майстерні, процесом 

мікрофільмування та оцифровування документів, умовами зберігання документів Національного архівного 

фонду та оглянули тематичні виставки, які експонуються в архіві.



26 КВІТНЯ 2013 РОКУ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ  З 
ПРАЦІВНИКАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В 
ЛУЦЬКУ

• В Державному архіві 

Волинської області відбулася 

зустріч директора архіву 

В.М.Гики з працівниками 

Генерального Консульства 

Республіки Польща в Луцьку, на 

якій піднімалися питання 

стосовно організації та 

виконання звернень громадян 

Польщі та України в 

держархівів області, які 

представляються в установах 

Республіки Польща, та питання 

подальшої співпраці.



23 ЛИПНЯ 2013 РОКУ – ЗУСТРІЧ З  
ГЕНЕРАЛЬНИМ КОНСУЛОМ РЕСПУБЛІКИ 

ПОЛЬЩА В ЛУЦЬКУ 

• В Державному архіві Волинської області 

відбулася зустріч директора архіву Гики 

Володимира Миколайовича з 

Генеральним Консулом Республіки 

Польща в Луцьку пані Беатою Бживчи та 

працівником Генерального Консульства 

Республіки Польща в Луцьку паном 

Томашем Дворніцкі, на якій піднімалися 

питання стосовно організації та 

виконання звернень громадян Польщі та 

України в Держархіві області, які 

представляються в установах 

Республіки Польща, а також питання 

подальшої співпраці



ВЕРЕСЕНЬ 2013 РОКУ – НА ЕКСКУРСІЇ СТУДЕНТИ ВОЛИНСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

• В Державному архіві Волинської 

області перебували студенти ІІ, V 

курсів Волинської православної 

богословської академії Української 

православної церкви Київського 

патріархату, які ознайомилися з 

роботою Держархіву області, з 

документальними та друкованими 

джерелами архіву з історії 

Християнства та оглянули виставки, 

які експонуються в читальному залі 

архіву.



ЛИПЕНЬ 2014 – НА ЕКСКУРСІЇ СТУДЕНТИ ІСТОРИЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

• В Державному архіві Волинської 

області перебували студенти 2 

курсу історичного факультету 

Східноєвропейського 

національного університету імені 

Лесі Українки, які ознайомилися з 

роботою Держархіву області та 

оглянули виставки, що 

експонуються в читальному залі 

архіву: «Великий Кобзар», 

«Основний Закон України».



ЛИПЕНЬ 2014 РОКУ – ПЕРЕДАЧА  КОЛЕКЦІЇ ФОТОКОПІЙ З ЖИТТЯ 
ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ МЕШКАЛО ПО 1943 РІК В М.ЛУЦЬКУ 

ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНІ

• Відбулася передача колекції фотокопій із життя єврейського населення, 

яке мешкало в м. Луцьку та населених пунктах Ківерцівського району 

Волині по 1943 рік. Виявлення та збір матеріалів проводився пані Андреа 

Лісс (США) в особистих архівах вихідців з Волині, фотоархіві 

Американського меморіального музею Голокосту у Вашінгтоні та 

Національного меморіалу Яд ва-Шем в Єрусалимі (Ізраїль). Зібрані 

фотокопії (понад 100 зображень) до Державного архіву Волинської області 

передав громадянин США Авром Бендавід-Вал, нащадок осіб, які 

проживали в Трохимброді (с.Софіївка) на Волині.

Робота по збору фотокопій була розпочата ще у липні 2012 року, після 

перебування в Держархіві області групи іноземних туристів з США та 

Бразилії, предки яких жили в с. Троимброд (с. Софіївка), знищеному 

німецьким каральним загоном в серпні 1942 року, в складі якої перебувала 

і пані Андре Лісс. По завершенню роботи, між нею та директором архіву 

була досягнута домовленість щодо зібрання архівних матеріалів з історії 

Волині в архівних колекціях за кордоном та подальшої їх передачі у фонди 

архіву.

Державний архів Волинської області висловлює особисту вдячність пані 

Андре Лісс за її подвижницьку працю заради більш глибокого, об’єктивного 

пізнання сучасними жителями краю історичних процесів, що відбувалися 

на теренах Волині та розраховує на подальшу плідну співпрацю.



ЛИПЕНЬ 2014 РОКУ – ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОГО ФОНДУ 
«ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ» НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА 

ІНСТИТУТУ ДОСЛІДІВ ВОЛИНІ (М. ВІННІПЕГ, ПРОВІНЦІЯ МАНІТОБА, 

КАНАДА)
• В Державному архіві Волинської

області відбулася презентація нового

фонду «Товариство «Волинь»

науково-дослідна установа Інституту

Дослідів Волині (м. Вінніпег, провінція

Манітоба, Канада)», яку відкрив

директор Держархіву області

Гика В.М.

• Архівні документи передані в

Держархів області краєзнавцем,

дійсним членом Інституту Дослідів

Волині у Вінніпезі, Володимиром

Рожком.

• Після проведення науково-технічної

Експертизи цінності, яку здійснила 

заступник начальника відділу 

зберігання документів НАФ Гурська 

Антоніна Вікторівна, документи 

сформовані у 100 справ, в яких 

налічується 5,9 тис. сторінок та 

об’єднані у фонд № 3618.



ЖОВТЕНЬ 2014 РОКУ – СТУДЕНТИ ...

• В Державному архіві Волинської 

області перебували студенти 

спеціальності «Документознавство та 

інформаційна діяльність» історичного 

факультету Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі 

Українки, які ознайомилися з роботою 

Держархіву області та оглянули 

виставки, що експонуються в 

читальному залі архіву.



• В Державному архіві Волинської

області перебували студенти 2

курсу Волинської православної

богословської академії, які

ознайомилися з роботою

Держархіву області та оглянули

виставки, що експонуються в

читальному залі архіву: «Великий

Кобзар» та «Волинь-Нова» у

документах Держархіву області.



• В Державному архіві Волинської 

області перебували студенти 

магістратури історичного факультету 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, які в 

рамках методичного семінару з 

«Основ наукових досліджень» 

ознайомилися з роботою архіву, 

Порядком користування 

документами Національного 

архівного фонду, що належать 

державі, територіальним громадам, 

та оглянули виставки «Великий 

Кобзар» та «Волинь-Нова» у 

документах Держархіву області».



• В Державному архіві

Волинської області

перебували студенти 4

курсу (група ФК-43)

напрямку підготовки

«Фінанси та кредит»

Інституту економіки та

менеджменту

Східноєвропейського

національного

університету імені Лесі

Українки, які ознайомилися

з роботою Держархіву

області та оглянули

тематичні виставки, що

експонуються у

читальному залі архіву.



ЛИСТОПАД 2014 РОКУ – ВИСТАВКА НОВИХ 
НАДХОДЖЕНЬ

• В Державному архіві 

Волинської області 

відкрито виставку нових 

надходжень «І в щасливі й 

злі години ми для неї 

живемо, На Вкраїні й для 

Вкраїни будем жити й 

помремо...» до 101 річниці 

з дня народження Ірини 

Левчанівської, 

фотокраєзнавця, лауреата 

фестивалю слайд-фільмів.



ЛИСТОПАД 2014 РОКУ – СЕМІНАР…
• У Державному архіві Волинської 

області відбувся семінар-навчання для 

працівників ділових служб установ, 

підприємств, організацій, які є 

джерелами формування НАФ. Слухачі 

ознайомилися з новими нормативно-

правовими актами щодо ведення 

діловодства, вимогами до оформлення 

організаційно-розпорядчих документів, 

підготовки документів до проведення 

науково-технічної експертизи, роботи 

ЕК, організації роботи служби 

діловодства та складання 

номенклатури справ із врахуванням 

нового Переліку типових документів.



НА ЕКСКУРСІЇ - УЧНІ

• У Державному архіві Волинської 

області перебували учні 5(9)-А класу 

Луцького навчально-виховного 

комплексу «Гімназія №14» імені 

Василя Сухомлинського, які 

ознайомилися з роботою Держархіву 

області, оглянули тематичні виставки 

«Волинь пам’ятає», «Великий 

Кобзар» та виставку нових 

надходжень «І в щасливі й злі години 

ми для неї живемо, На Вкраїні й для 

Вкраїни будем жити й помремо...» до 

101 річниці з дня народження Ірини 

Левчанівської, фотокраєзнавця, 

лауреата фестивалю слайд-фільмів



2014 РІК НАГОРОДА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

• Колектив Державного архіву 

Волинської області, за 

значний внесок у розвиток 

краєзнавчого руху України, 

нагороджений Грамотою 

Національної спілки 

краєзнавців України. 



2015 - НАВЧАННЯ ...

• Начальник відділу формування НАФ 

та діловодства Ярмолюк Р.Р. пройшла 

підвищення кваліфікації за програмою 

короткострокового семінару на тему: 

«Проблемні питання організації 

архівної справи та доступу до архівної 

інформації» відомого викладача-

вченої, консультанта з архівної справи

й сертифікованого архівіста Труді 

Х.Петерсен (США) у Центрі 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників юстиції.



• Головний спеціаліст відділу 

інформаційних технологій 

Пасевич О.І. взяла участь у 

роботі Третього щорічного 

міжнародного науково-

практичного семінару 

«Оцифроване надбання: 

збереження, доступ, 

репрезентація» за темою 

«Типологія, якість, права та 

ліцензії оцифрованого 

ресурсу», який відбувся в 

м.Києві на базі Державного 

політехнічного музею при 

НТУУ «КПІ».



ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ – ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
НОВОГО ФОНДУ

• Відбулася 

презентація нового 

фонду «Братство 

ветеранів ОУН-УПА 

Волинського краю 

імені полковника 

Клима Савура, 

м.Луцьк», який був

переданий головою 

Братства Кушніром 

Василем 

Григоровичем.



СПІЛЬНІ ВИСТАВКИ ...

• На базі Колодяжненського

літературно-меморіального музею

Лесі Українки, с.Колодяжне

Ковельського району відкрито

пересувну виставку «Косачі «так

органічно зрослися з усім

колодяжненсько-волинсько-

поліським…» співорганізатором

якої виступив Державний архів

Волинської області.



2016 РІК – РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ...

• В Державному архіві Волинської області 

відбулося розширене засідання колегії 

«Про підсумки роботи архівних установ 

Волинської області за 2015 рік та завдання 

на 2016 рік» за участю начальників 

архівних відділів районних державних 

адміністрацій та міських рад, представників 

об’єднаних територіальних громад: 

Голобської, Велицької Ковельського району, 

Смолигівської Луцького району, та 

Устилузької міської ради Володимир-

Волинського району, керівника апарату 

облдержадміністрації Дубняка Д.О.



КВІТЕНЬ 2016 РОКУ  - СТУДЕНТИ

• У Державному архіві 

Волинської області 

перебували студенти 

та викладачі 

Приватного вищого 

навчального закладу 

«Академія 

рекреаційних 

технологій і права» 

напрямок підготовки 

«Документознавство 

та інформаційна 

діяльність».



24 ГРУДНЯ 2016 РОКУ 

• З нагоди професійного свята Дня працівників 

архівних установ в Держархіві області відбулися 

урочисті збори трудового колективу.

Директор Державного архіву Волинської області 

Карасюк Сергій Вікторович привітав усіх присутніх 

зі святом, подякував колективу за проведену 

роботу. До привітань долучилися Голова 

Волинської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України, член колегії 

Держархіву області, професор 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки Геннадій Васильович 

Бондаренко, директор Держархіву області у 1991-

2015 рр. Володимир Миколайович Гика, керівник 

архіву Управління СБУ у Волинській області 

Олександр Іванович Півень, представник Обкому 

профспілки працівників державних установ Ольга 

Миколаївна Сабурова.



ЛЮТИЙ 2017 РОКУ - НАВЧАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ М.ЛУЦЬКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

• На території Державного архіву Волинської 

області були проведені тактико-спеціальні 

навчання особового складу пожежно-

рятувальних підрозділів м.Луцька Управління 

державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Волинській області. Навчання 

організовані з метою проведення практичної 

підготовки осіб керівного складу і фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів цивільного захисту на 

підприємствах, установах та організаціях, 

відпрацювання способів евакуації людей, 

вивчення планування об’єкта, особливостей 

зовнішнього і внутрішнього протипожежного 

водопостачання, відпрацювання 

першочергових дій обслуговуючого 

персоналу на випадок виникнення пожежі та 

відповідно до Плану-графіку проведення 

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з 

питань цивільного захисту в м. Луцьку 

затвердженого Луцьким міським головою.



БЕРЕЗЕНЬ 2017 – В ГОСТЯХ ГУРТКІВЦІ 
ГУРТКА «ПІЗНАЙКО МАНДРІВНИК»

• З метою 

ознайомлення із 

роботою архіву, в 

рамках краєзнавчих 

досліджень «Архів –

скарби історії», на 

оглядовій екскурсії в 

Державному архіві 

Волинської області 

перебували гуртківці 

гуртка «Пізнайко 

мандрівник» (керівник 

Поліщук Л.М.) - учні 4 

класу ЗОШ І-ІІІ ст. 

№25 м. Луцька. 

(класовод 

Кушмирук С.М.).



БЕРЕЗЕНЬ 2017 – ЗАСІДАННЯ ЕПК 

• В Держархіві області відбулося чергове засідання експертно-

перевірної комісії (ЕПК) на якому був представлений оновлений 

склад експертно-перевірної комісії Державного архіву Волинської 

області.

На засіданні планово розглянуті описи справ, акти про вилучення 

для знищення документів, не внесених до НАФ, подані експертними 

комісіями архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, 

обласного державного нотаріального архіву та приватних нотаріусів, 

юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ, 

які знаходяться у зоні комплектування Державного архіву Волинської 

області та номенклатури справ на 2017 рік Голобської селищної, 

Велицької сільської ради Ковельського району і Устилузької міської, 

Зимнівської сільської ради Володимир-Волинського району, 

положення про експертні комісії юридичних осіб – джерел 

формування НАФ Держархіву області, інструкції з діловодства 

Територіального управління державної судової адміністрації України 

у Волинській області, Волинського обласного управління водних 

ресурсів, Навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Волинської області.

Також було заслухано начальника архівного відділу Луцької міської 

ради Дрейчан А.О. щодо включення в описи справ з кадрових питань 

(особового складу) особових справ звільнених заступників міського 

голови, начальників відділів виконкому Луцької міської ради та 

директорів комунальних установ. Обговорено особливості 

проведення експертизи цінності цих документів та прийнято 

відповідне рішення.



ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ – СПІЛЬНА ПЕРЕСУВНА 
ВИСТАВКА

• Біля приміщення Волинської обласної 

ради відбулося відкриття мистецької 

експозиції інформаційно-документальних 

матеріалів «Ми – Українці!» приуроченої 

до 21-ї річниці Конституції України 

підготовленої Державним архівом 

Волинської області спільно з Волинським 

обласним науково-методичним центром 

культури. Експозиція представлена в 

рамках заходу «Оберіг Державності».



ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ ЕПК. ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ

• На базі архівного відділу 

Рожищенської райдержадміністрації 

відбулося виїзне засідання ЕПК 

Державного архіву Волинської 

області за участю членів експертної 

комісії архівного відділу та архівних 

підрозділів установ району. Планово 

розглянуті описи справ юридичних 

осіб джерел формування НАФ 

Держархіву області і архівних 

відділів райдержадміністрацій та 

міських рад, приватних нотаріусів, 

юридичних осіб, в діяльності яких не 

утворюються документи НАФ, які 

знаходяться у зоні комплектування 

Державного архіву Волинської 

області.



ЖОВТНЕЬ 2017 – СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ЗНЗ
М. ЛУЦЬКА

• На прохання Управління освіти Луцької міської ради, з 

ініціативи Комунального закладу «Луцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 25», на базі Державного архіву 

Волинської області відбувся семінар-практикум 

«Формування громадянської компетентності засобами 

сучасних освітніх технологій на уроках історії» для 

вчителів історії ЗНЗ м. Луцька. З учасниками семінару 

працювали директор Державного архіву Волинської 

області Карасюк С.В., начальник відділу інформації та 

використання документів НАФ Коць Л.І., які висвітлили 

теми: «Організація роботи користувачів в читальному залі 

з документами Національного архівного фонду», 

«Державний архів Волинської області, як джерельна база 

генеалогічних досліджень» та методист управління освіти 

Луцької міської ради Савчук І.С., заступник директора з 

навчально-виховної роботи комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25» 

Семенюк О.М., учитель історії КЗ «Луцька ЗОШ №25» 

Лащук Л.П.



ЛИСТОПАД 2017 РОКУ  - МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ СЕМІНАР СНУ 
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

• Працівники Державного архіву Волинської області 

взяли участь у роботі міжкафедрального 

семінару «Розбудова вітчизняної архівістики в 

сучасній Україні», присвяченого 100-річчю 

створення системи архівних установ України, 

який відбувся на факультеті історії, політології та 

національної безпеки Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки.

З вітальним словом до учасників семінару 

звернулись Гаврилюк С. В., - д.і.н., професор, 

проректор з науково-педагогічної і навчальної 

роботи та рекрутацій, Г. В. Бондаренко - к.і.н., 

професор, завідувач кафедри документознавства 

і музейної справи. Л. І. Коць – начальник відділу 

інформації та використання документів НАФ –

«Історія Державного архіву Волинської області», 

Р. Р. Ярмолюк – начальник відділу формування 

НАФ та діловодства, Т. В. Зрум -

документознавець І категорії відділу формування 

НАФ та діловодства – «Сучасна мережа архівних 

установ Волині», А. В. Гурська – начальник 

відділу зберігання документів НАФ – «Джерельна 

база архіву та форми її використання».



2020 ЛЮТИЙ –
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

• В Державному архіві Волинської
області відбулося розширене
засідання колегії за участю
начальників архівних відділів
районних державний адміністрацій
та міських рад під головуванням
директора С. Карасюка.На колегії
підведені підсумки роботи архівних
установ Волинської області за 2019 

рік та обумовлені завдання на 2020 

рік.



2020 БЕРЕЗЕНЬ -

• У Державному архіві

Волинської області на

екскурсії перебували учні

4-В класу Комунального

закладу «Луцька

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №15 Луцької

міської Ради Волинської

області». Начальник

відділу інформації та

використання документів

НАФ Л.Коць розповіла

про діяльність архівної

установи, про

стародруки, які є у

фондах архіву,



2020 ЛИПЕНЬ
• Працівники Державного архіву Волинської області начальник відділу зберігання

документів НАФ Антоніна Вікторівна Гурська, начальник відділу інформації та
використання документів НАФ Любов Іванівна Коць, начальник відділу
формування НАФ та діловодства Руслана Ростиславівна Ярмолюк взяли участь у
роботі круглого столу на тему «Організація виробничих практик: співпраця
стейкхолдерів і закладів вищої освіти» організованого спільно з випусковою
кафедрою музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної
діяльності факультету історії, політології та національної безпеки
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Від
кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної
діяльності учасниками були: Гаврилюк Світлана Віталіївна – доктор історичних
наук, професор, завідувач кафедри, Герасимчук Олена Борисівна – кандидат
економічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми
«Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична
діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

Члени групи забезпечення освітньо-професійної програми: Качковська Леся
Ростиславівна – кандидат історичних наук, доцент, Петрович Валентина
Василівна – кандидат історичних наук, доцент, Чибирак Світлана Вікторівна –
кандидат історичних наук, доцент. А також Дмитренко Алла Адамівна –
кандидат історичних наук, доцент, Надольська Валентина Василівна – кандидат
історичних наук, доцент, Пословська Аліна Віталіївна – кандидат історичних
наук, лаборант кафедри.



2020 РІК – ОПРИЛЮДНЕННЯ ОПИСІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ 
ВИГЛЯДІ

• На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці «Довідковий апарат» представлені відредаговані електронні
версії описів фондів архіву, які можуть бути корисними користувачам в роботі. Описи фондів в електронному вигляді
оприлюдненні у двох підрубриках «Описи фондів періоду до 1939 року» та «Описи фондів радянського періоду та
періоду незалежності України».

• З метою інформування громадян про фонди Державного архіву Волинської області, з метою забезпечення
віддаленого доступу громадян до облікових документів Державного архіву Волинської області, ще у 2013 році була
започаткована робота з оцифрування описів, яка проводилася паралельно з оцифровуванням справ, виготовленням
копій документів технічними засобами архіву на замовлення користувачів архіву та на виконання запитів фізичних і
юридичних осіб.

• Станом на 01 січня 2020 року вже було забезпечено віддалений доступ широкого кола користувачів до електронних
версій 806 описів 461 фонду архіву. З них, 524 описи 380 фондів періоду до 1939 року та 282 описи 81 фонду
радянського періоду та періоду незалежності України.

• Станом на грудень2020 року оцифровано і оприлюднено 1201 опис, з них 558 описів фондів до 1939 року,  643 описи
фондів радянського періоду і періоду незалежності України .

• Серед переліку оцифрованих і оприлюднених описів є і опис фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді
Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область». У якому зосереджені фільтраційні справи на осіб, 

які у роки Другої світової війни були примусово вивезені до Німеччини та до інших країн гітлерівської коаліції, 
репатрійованих і колишніх військовополонених, архівні кримінальні справи несудових органів на громадян, які
зазнали репресій.

https://volyn.archives.gov.ua/elekt_archives/dovid_aparat/
https://volyn.archives.gov.ua/elekt_archives/opis/opis_fondiv_1939.php
https://volyn.archives.gov.ua/elekt_archives/opis/opis_fondiv_rad_periodu.php
https://volyn.archives.gov.ua/dostup_do_arh_inf_rep_org/4666_1t.1_1t.2_1t.3_1a_2_2dop..pdf


2020 РІК – НАЙДАВНІШІ ДОКУМЕНТИ 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ОНЛАЙН

• Державний архів Волинської області представив документіи на
пергаменті з фонду Ф.312 «Волинське товариство приятелів наук, 

м. Луцьк, Волинське воєводство». Громадська організація
«Волинське товариство приятелів наук» діяла у 1935-1939 роках. 

Створена з метою об’єднати на території Волинського воєводства
всі напрямки наукової праці. Оприлюднена на сайті архіву
колекція налічує 8 документів, серед яких є і найдавніший
документ, який зберігається у фондах архівної скарбниці Волині, 
це «Підтвердження польським королем Сигізмундом І надання
маєтків на користь Луцького війтівства литовським князем
Олександром» 1511 рік. Мова латинська. Також представлені
листи римський пап Бенедикта XIV (1744), ПіяVІІ (1813), 

Бенедикта XV (1918), Пія ХІ (1928), документи римсько-

католицького братства милосердя при костелі св. Варвари в
Кракові, а саме: статут братства, листи Папи Григорія ХІІІ та
короля Сигізмунда ІІІ про підтвердження його прав і привілеїв
(1588-1611), ухвала Сейму Віленської землі про входження краю
до складу Польщі (1922).



2020 РІК - РОБОЧИЙ ВІЗИТ ГОЛОВИ 
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ

• В Державному
архіві
Волинської
області з
робочим
візитом переб
ував голова
Державної
архівної
служби
України
Анатолій
ХРОМОВ



2020 ТЕЛЕФОННА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

• Голова Державної
архівної служби
України Анатолій
Хромов, 

перебуваючи з
робочим візитом в
Державному архіві
Волинської області, 
провів телефонну
«гарячу лінію». 



2020 РІК – ОПРИЛЮДНЕННЯ АРХІВНИХ 
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ … 

• На сайті архіву в рубриці
«Електронний архів» 

оприлюднено 339 архівних
кримінальних справ несудових
органів за 1939-1953 роки з
фонду 4666 «Комітет державної
безпеки (КДБ) при Раді
Міністрів УРСР у Волинській
області, м. Луцьк, Волинська
область»



2020 – РАДІО…

• Начальник відділу інформації та
використання документів НАФ
Любов Коць брала участь у
передачі «Радіодень», що звучала в
етері «Українського радіо - Луцьк». 

Тема розмови «Розсекречені
справи КДБ».



2020 – ТЕЛЕБАЧЕННЯ …
• У Державному архіві

Волинської області
перебували журналісти
Суспільного мовлення
(Регіональної дирекції
UA:Волинь (Філія ПАТ
«НСТУ») з метою зняття
сюжетів щодо роботи
Держархіву області в
частині створення
цифрових копій
архівних кримінальних
справ не судових
органів (Ф.4666), 

єврейської гімназії
імені Мойсея Глікліха, 

м.Луцьк, Волинського
воєводства (Gimnazjum

Koedukacyjne z 

polskim językiem

nauczania Mojżesza

Gliklicha w Łucku»)



2020 РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ …

• Відбулась робоча нарада при директорові Державного
архіву Волинської області Карасюку С.В. з керівником
приватного підприємства «Медкрафт» Тарасюк Т.А., 

начальником відділу формування НАФ та діловодства
Ярмолюк Р.Р. провідним документознавцем відділу
Слободян Н.Є. Підприємство веде свою діяльність у
сфері права, надає консультації щодо організації
діловодних процесів та роботи архівів в комунальних, 

приватних підприємствах медичної галузі. У рамках
медичної реформи в Україні, у зв’язку з реорганізацією
медичних закладів визначено напрями співпраці. 
Обговорено порядок затвердження інструкцій з
діловодства, положень про службу діловодства, про
експертну комісію, про архівний підрозділ, 

номенклатур справ відповідно до чинних нормативно-

правових актів; проведення спільних навчань та
практикумів.



2020 РІК ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ДЕРЖАВНОГО 
АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ …

• З березня 2020 року
відбулися зміни в роботі
Державного архіву
Волинської області в
частині обслуговування
громадян.  Читальний
зал працював з
урахуванням
карантинних
заходів щодо
запобігання поширенню
коронавірусу COVID-19

в Україні



2020 НАВЧАННЯ …

• Державним архівом

Волинської області

організовано та проведено

навчання для працівників

діловодних та архівних служб

установ обласної ланки через

платформу ZOOM. 

Працівниками відділу

формування Національного

архівного фонду та

діловодства були висвітлені

питання щодо складання

номенклатур справ, основних

напрямів роботи експертної

комісії, проведено практичне

заняття із підготовки

паспорта архівного

підрозділу.



2019-2020 РОКИ

• АРХІВНА СИСТЕМА ОБЛАСТІ:

• ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

• 16 АРХІВНИХ ВІДДІЛІВ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ (Володимир-

Волинський, Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ківерцівський, 

Ковельський, Локачинський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Маневицький, 

Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський, Шацький)

• 4 АРХІВНІ ВІДДІЛИ МІСЬКИХ (міст обласного значення) РАД (Володимир-

Волинський, Ковельський, Луцький, Нововолинський)

• 23 ТРУДОВИХ АРХІВІВ районів, сільських, селищних та міських рад



СТАНОМ НА 01 СІЧНЯ 2020 РОКУ
В ОБЛАСТІ НАЛІЧУВАЛОСЯ 1 127 

ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
АРХІВНОГО ФОНДУ, З НИХ 967 ДЖЕРЕЛ 
КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ 

ОБЛАСТІ



АРХІВНІ УСТАНОВИ ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ЗАРАЗ ЦЕ:

• Задоволення потреб громадян в отриманні ретроінформації з документів
Національного архівного фонду, соціально-значущої інформації з архівних
документів, це тисячі виконаних запитів соціально-правового, майнового, 

тематичного, персонального та генеалогічного характеру в рік;

• Задоволення потреб громадян в доступі до документів Національного
архівного фонду, до архівних документів, шляхом організації роботи
користувачів в читальних залах, робочих кабінетах, це сотні зареєстрованих
користувачів в рік;

• Забезпечення належних умов зберігання 1 316 762 од.зб. (1 192 175 + 124 

587 о/с) документів Національного архівного фонду та 216 920 од.зб. 

соціально-значущих архівних документів ліквідованих установ, підприємств
та організацій;

• Забезпечення надання консультаційної, методичної та практичної допомоги
1 127 джерелам формування Національного архівного фонду.



СТАНОМ НА 01 СІЧНЯ 2020 РОКУ 
У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НАЛІЧУВАЛОСЯ:

• 4879 фондів, 1 220 829 од.зб. від ХVІ ст до 2018 р. 

(1099969+120860 о/с)

771 од.зб. науково-технічної документації за 1945-1984 рр.

3 од. зб. кінодокументів за 1951-1982 рр.

39249 од. обл. фотодокументів за 1917-2018 рр

414 од.зб. фонодокументів за 1945-2016 pp.

20 од. зб. відеодокументів за 1992, 1994, 1998, 2004, 2010, 2014 pp.



2020 …


