
Перелік запитів, 

які виконуються Державним архівом 

Волинської області 
1. Соціально-правові щодо: 

         –  громадянського стану; 

         – освіти та навчання; 

         – трудового стажу та заробітної плати; 

         – творчої діяльності, авторських та суміжних прав на наукові й інші 

праці; 

         – нагородження, присвоєння почесних звань; 

         – участі у Другій світовій війні, партизанському та підпільному русі, 

русі Опору, народному ополченні; 

         – перебування на окупованій території, у концтаборах, гетто, інших 

місцях примусового утримання; примусового вивезення до Німеччини та інших 

країн Центральної та Східної Європи у період Другої світової війни; 

         – репресій, депортацій, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих 

прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступної реабілітації; 

         –  обрання депутатами та на виборні посади.  

2. Біографічні (персональні запити щодо життя та діяльності, уточнення 

окремих фактів біографії). Запит фізичної особи може стосуватися самого 

заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під опікою, його 

померлої дружини (чоловіка), або близьких родичів. 

3. Підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно: виділення 

земельних ділянок під будівництво об’єктів господарства, установ, закладів, 

житлових будинків, допоміжних приміщень, гаражів; надання дозволу на 

реконструкцію, перебудову існуючих споруд; закріплення прибудинкової 

території за будинковолодіннями; зміна назви вулиці; введення в експлуатацію 

будівель та господарчих споруд; виділення житла; продаж домоволодінь; про 

приватизацію земельних ділянок, домоволодінь; виготовлення копій 

ситуаційних і будівельних планів; виготовлення копій відповідних рішень 

виконкомів. 

4. Підтвердження родинних зв’язків з метою отримання спадщини. 

5. Генеалогічні запити. Запити, які стосуються встановлення родового та 

родинного зв’язку, і мають містити інформацію про двох і більше осіб, 

пов’язаних таким зв’язком. 

Одним з важливих завдань Державного архіву Волинської області є 

виконання заяв, звернень від громадян. Архів забезпечує для громадян України, 

іноземних громадян та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, вільний доступ до документів з відкритою інформацією та 

архівних довідників і баз даних до них з часу надходження цих документів на 

зберігання до архіву чи з часу створення в архіві цих довідників та баз даних. 



Основними принципами користування документами Державного архіву 

Волинської області є відкритість ретроспективної документної інформації, 

законність її пошуку, отримання та використання, рівні права доступу до неї 

усіх юридичних і фізичних осіб, незавдання шкоди документам під час 

користування ними.  

Терміни виконання заяв, звернень громадян визначені ст.20 Закону 

України „Про звернення громадян”. Заяви, звернення розглядаються і 

вирішуються протягом місяця від дня їх надходження. Відповіді на звернення, 

які не потребують додаткового вивчення, надаються невідкладно, але не пізніше 

15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у 

заяві, зверненні питання неможливо, керівник архіву або його заступник 

встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється 

особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, 

порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. На обґрунтовану 

письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від 

встановленого цією статтею терміну. 

 

Заяви, звернення соціально-правового характеру 
Одним з найважливіших завдань Держархіву Волинської області є 

виконання заяв, звернень від громадян соціально-правового характеру, 

необхідних для забезпечення (встановлення, відновлення) прав і законних 

інтересів громадян та видача їм архівних довідок, архівних витягів, архівних 

копій. 

Надання архівних довідок, архівних витягів, архівних копій, необхідних 

для забезпечення соціального захисту громадян України, іноземних громадян та 

осіб без громадянства, як на території України, так і за її межами, а також 

задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до ретроспективної 

документної інформації, згідно з Законом України "Про Національний архівний 

фонд та архівні установи" (ст. 35), здійснюється безкоштовно. 

При виконанні заяв, звернень соціально-правового характеру 

першочергово виконуються заяви та звернення громадян, які мають встановлені 

законодавством пільги, а саме: репресованих, реабілітованих та депортованих 

громадян, які постраждали від репресій 30-х-50-х років; осіб, примусово 

вивезених до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи під час 

Другої світової війни; інвалідів Великої Вітчизняної війни; Героїв України; 

Героїв Радянського Союзу; Героїв Соціалістичної Праці; учасників ліквідації 

аварії на ЧАЕС; жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня". Крім 

того, Держархівом Волинської області першочергово розглядаються заяви, які 

стосуються нарахування пенсій за втратою годувальника, дітей-сиріт, літніх 

людей та важкохворих. 

Для підготовки довідок колишнім остарбайтерам використовуються 

матеріали "фільтраційних карток", "фільтраційних справ", отриманих від 



Служби Безпеки України у Волинській області; фондів окупаційних та 

радянських органів влади часів Другої світової війни та перших повоєнних 

років, Волинської обласної комісії по обліку збитків, заподіяних німецько-

фашистськими загарбниками народному господарству і населенню, яка була 

територіальним органом Надзвичайної державної комісії із встановлення та 

розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і 

завданих ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, 

державним підприємствам і установам СРСР. 

Для підготовки довідок особам, які були репресовані, використовуються 

матеріали архівно-кримінальних справ, що також були передані Держархіву 

Волинської області Службою Безпеки України у Волинській області; фондів 

виконкомів районних та сільських рад. 

Довідки, надані державним архівом, є основною підставою для визнання 

прав громадян на компенсаційні виплати та отримання передбачених 

законодавством пільг. Причому значення мають як позитивні довідки, що 

однозначно підтверджують факти переслідування громадян з боку тоталітарних 

режимів, так і негативні, що засвідчують відсутність у Держархіві Волинської 

області документів про певну особу, і надають їй можливість підтвердити факти 

переслідувань іншим шляхом (показаннями свідків, судовими рішеннями). 

При підготовці довідки про участь у партизанському та підпільному русі 

використовуються документи Волинського обкому, райкомів, міськкомів КП 

України. 

Для підтвердження факту проживання на окупованій території – 

матеріали фондів окупаційних та радянських органів влади часів Другої світової 

війни. 

Довідки про стаж роботи, навчання, проживання наводяться за архівними 

фондами відповідних установ, підприємств, навчальних закладів. Видані за 

ними архівні довідки мають суттєве значення для нарахування пенсій, 

працевлаштування громадян в Україні та поза її межами. 

Довідки про нагородження та присвоєння почесних звань надаються на 

підставі документів виконавчого комітету Волинської обласної ради. 

Підставою для довідки про нагородження є Укази Президії Верховної 

Ради СРСР, Президії Верховної Ради УРСР, Укази Президента України, 

рішення облвиконкому (для підтвердження нагородження медаллю «Ветеран 

праці»), списки нагороджених, офіційно затверджені органами влади, а також 

списки, підписані керівником юридичної особи або такі, що мають посилання 

на відповідний Указ, протоколи вручення нагород. 

Підставою для довідок про підтвердження факту обрання депутатом 

Верховної Ради СРСР, Верховної Ради УРСР, народним депутатом України, 

депутатом місцевих рад є виборчі документи: протоколи окружних, дільничних 

виборчих комісій, списки депутатів та накази виборців, які оформлені 



відповідним чином та підписані, картки та звіти депутатів, протоколи сесій рад 

всіх рівнів. 

Підставою для довідки про нещасні випадки на виробництві, лікування є 

акти про нещасні випадки, книги обліку і реєстрації аварій, катастроф, 

нещасних випадків та документи з розслідування їх причин. 

До категорії соціально-правових відносяться також заяви, звернення 

стосовно підтвердження чи встановлення дати народження, одруження, смерті. 

Останнім часом значно збільшилася кількість запитів щодо підтвердження 

віросповідання. Дані відомості містяться у метричних книгах церков, костьолів, 

синагог. Зросла кількість запитів стосовно національності та громадянства. 

 

Заяви, звернення про підтвердження майнових прав 

на землю та нерухоме майно 
Останнім часом, у зв’язку з розширенням майнових прав з питань 

приватизації земельних ділянок, оформлення у спадок, значно зросла кількість 

заяв та звернень громадян стосовно підтвердження майнових прав на землю та 

нерухоме майно. 

Головними документами для наведення довідок про майнові права є 

нотаріальні реєстри, справи про видачу свідоцтв на право спадщини, перші 

(основні) примірники нотаріально засвідчених договорів, договори на право 

забудови індивідуальних будинків, рішення народних судів з майнових питань. 

Інформацію про виділення земельної ділянки можна відшукати в 

протоколах сесій та засідань виконавчих комітетів сільських, селищних, 

міських, районних рад, протоколах загальних зборів та засідань правління 

колгоспу. 

Запити, що стосуються житла (виділення, будівництво, купівля, продаж, 

обмін, бронювання, відчуження) виконуються на основі документів сільських, 

селищних, міських, районних рад. 

 

Генеалогічні запити 
Упродовж останніх років на адресу Державного архіву Волинської області 

надходить все більше генеалогічних запитів від громадян України та іноземних 

громадян, що мають на меті пошук інформації про своїх предків, встановлення 

родоводу. Джерельною базою для здійснення генеалогічних пошуків є метричні 

книги православної, римсько-католицької, греко-католицької, лютеранської та 

іудейської конфесій, а також сповідальні відомості, дошлюбні опитування та 

інші матеріали. 

Для покращення пошукової роботи Державним архівом Волинської 

області у 2009 році виданий «Каталог метричних книг Державного архіву 

Волинської області (1600-1933)», який включає відомості про всі метричні 

книги за вищевказані роки, що перебувають на зберіганні в архіві. 



 

При зверненні до Державного архіву Волинської області заявник має 

надати такі вихідні дані: 

– назва села, міста, містечка, де проживали предки, його адміністративно-

територіальне підпорядкування; 

– роки проживання на зазначеній території; 

– прізвище, ім’я, по батькові предка (для жінки – дівоче прізвище); 

– дати народження, шлюбу, смерті; 

– віросповідання; 

– суспільний (майновий) стан; 

– прізвище, ім’я, по батькові заявника, повна поштова адреса. 

Швидкість та результативність пошуку залежить від повноти й точності 

вказаних заявником вихідних даних. 

У читальному залі Держархіву Волинської області створено всі умови для 

проведення генеалогічних досліджень самостійно. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що на сайті Державного архіву Волинської 

області у розділі "Публікації" виставлено довідкові видання: "Державний архів 

Волинської області: Анотований реєстр описів: Фонди періоду до 1939 року.", 

який містить відомості про склад і зміст документів фондів дорадянського 

періоду архіву, а також інформативний матеріал про втрати й зміни у фондах 

цього періоду та "Каталог метричних книг Державного архіву Волинської 

області (1600-1933)", який подає інформацію про фонди, до складу яких входять 

метричні книги: номери, назви, хронологічні межі фондів; кількість, 

хронологічні межі, короткий зміст метричних книг із зазначенням конфесій; 

довідковий апарат до метричних книг. В довіднику також є географічний та 

зворотний географічний покажчики. 

Заяви, звернення про підтвердження майнових прав на землю та нерухоме 

майно, про підтвердження родинних зв’язків з метою отримання спадщини, 

біографічні та генеалогічні дослідження проводяться на платній основі. Вартість 

виконання залежить від складності та визначається Цінами на роботи (послуги), 

які виконуються на договірних засадах Державним архівом Волинської області, 

що фінансується за рахунок бюджетних коштів, затвердженими наказом 

Державного архіву Волинської області 17 грудня 2010 року № 30-од, що 

зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Волинській області 2 лютого 

2011 року № 6/1162. Оплата здійснюється банківським (поштовим) переказом 

на рахунок державного архіву. Плата за виконання запиту включає вартість як 

власне довідки, так і пошукових робіт. 


