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Відкриття виставки архівних документів
03 січня на сайті Державного
архіву Волинської області в
рубриці “виставки on-line”
представлено
виставку
архівних
документів
“Волинська
обласна
філармонія
в
документах
Державного
архіву
Волинської області” (до 80річчя з часу організації)

Відкриття виставки архівних
документів
22 січня у Державному архіві Волинської області
відкрито виставку архівних документів та друкованих
видань до Дня Соборності України.
На виставці представлені копії документів з фондів
Центрального державного архіву вищих органів
влади і управління України: Універсал (Акт) про злуку
Західноукраїнської
Народної
Республіки
з
Українською Народною Республікою 22 січня 1919
року, IV Універсал Української Центральної Ради,
яким проголошується самостійна, незалежна, вільна,
суверенна держава 22 січня 2018 року та Державного
архіву Волинської області. Виставка доповнена
друкованими виданнями з фондів бібліотеки архіву.

24 січня у Державному
архіві Волинської
області відкрито
виставку архівних
документів та
друкованих видань
«Голокост у документах
Державного архіву
Волинської області» до
Дня пам’яті жертв
Голокосту.

Засідання ЕПК
31 січня в Державному архіві Волинської області відбулося засідання експертно-перевірної
комісії (ЕПК). Проаналізовано звіт про роботу ЕПК ДАВО за 2019 рік та визначені основні
напрямки роботи комісії на 2020 рік.
Планово розглянуті описи справ, акти про вилучення для знищення документів, не внесених
до НАФ, подані експертними комісіями архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад,
приватних нотаріусів, нотаріальної контори, положення про ЕК КП «Волинський обласний центр
служби крові» Волинської обласної ради, номенклатури справ на 2020 рік обласних установ –
джерел формування НАФ та установ в діяльності яких не утворюються документи НАФ, у зоні
комплектування ДАВО.

Екскурсія - студенти...
18 лютого в Державному архіві
Волинської області на екскурсії
перебували студенти другого
курсу група Музей-27
спеціальності 027
«Музеєзнавство,
пам’яткознавство» та група Док26 спеціальність 029
«Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа» факультету
історії, політології та
національної безпеки
Східноєвропейського
національного університету
імені Лесі Українки. Студенти
ознайомилися з роботою
архівної установи області та
оглянули тематичні виставки в
читальному залі архіву.

Відкриття виставки архівних
документів
19 лютого в Державному
архіві Волинської області
відкрито виставку друкованих
видань «Волинські Ангели
Небесної Сотні» до Дня Героїв
Небесної Сотні.

Розширене засідання колегії ....
28 лютого 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.
Щодо стану
виконавської
дисципліни та
контролю виконання
рішень колегії та
наказів з основної
діяльності
Держархіву області
у 2019 році,
учасників колегії
ознайомила
начальник відділу
організації і
координації архівної
справи
С.Маковська.

Про стан ведення обліку,
створення довідкового
апарату архівними
установами області,
забезпечення
віддаленого доступу до
довідкового апарату
Держархіву області
розповіла начальник
відділу обліку та
довідкового апарату
І.Вронська.

Про стан
зберігання
документів в
архівних
установах
проінформувала
начальник
відділу
зберігання
документів
Національного
архівного фонду
А.Гурська.

Про впровадження в
практику роботи нових
нормативно-правових актів
щодо ведення діловодства
та запровадження
електронного діловодства,
про стан впорядкування
документів реорганізованих,
ліквідованих юридичних осіб
архівними установами
області ознайомила
начальник відділу
формування НАФ та
діловодства Р.Ярмолюк.

Стосовно використання
документів Національного
архівного фонду, роботи із
ЗМІ, виконання запитів
фізичних та юридичних
осіб архівними
установами області,
забезпечення доступу
громадян до архівних
документів учасників
колегії проінформувала
начальник відділу
інформації та
використання документів
НАФ Л.Коць

а

Питання щодо
дотримання
працівниками
Держархіву області
вимог
антикорупційного
законодавства перед
учасниками
висвітлив Я.Шотік.

Екскурсія - учні ...
04 березня в Державному архіві Волинської області не 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,

про тематичні виставки, які експонуються у читальному залі.

А про експонати, які знаходяться у музейній кімнаті архіву розповіла
начальник відділу організації і координації архівної справи С.Маковська.

З 16 березня 2020 року, у зв’язку із заходами
щодо запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19, у Державному архіві Волинської області
передбачено зміни у роботі з громадянами, а
саме: - обмежено проведення заходів за масовою
участю громадян,
- скасовано:
- проведення особистого прийому громадян
директором архіву,

- проведення особистого прийому громадян у
столі довідок,
- обслуговування користувачів у читальному залі;
- у канцелярії архіву призупинено особистий
прийом запитів громадян та установ, видачу
архівних довідок (витягів, копій та ін.) громадянам,
забезпечено їх отримання та відправку поштовим
або електронним зв’язком.

Електронний архів Державного архіву Волинської області...
Державний архів Волинської області інформує користувачів архіву, які цікавляться історією, історією краю і яким не байдужа
історія свого роду, що в рубриці «Довідковий апарат» представлені відредаговані електронні версії описів фондів архіву, які можуть
бути корисними 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 та 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. У період з січня по 26 травня 2020 року, незважаючи на заходи щодо запобігання коронавірусу
«COVID-19» організовані в Державному архіві Волинської області з 16 березня 2020 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу «COVID-19»,
розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 11 березня 2020 року № 131 «Про запобігання поширенню
на території області коронавірусу «COVID-19», Державним архівом Волинської області проводилися роботи по удосконаленню та
оцифровунню описів. За цей період оцифровано і оприлюднено 349 описів 136 фондів. З них, 3 описи 3-х фондів періоду до 1939
року, 346 описів 133 фондів радянського періоду та 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. Державний архів Волинської області і надалі продовжуватиме роботи з оцифровування описів та
оприлюднення їх на сайті архіву.

Колекція документів на пергаменті Державного архіву Волинської області
29 травня Державний архів Волинської області
представив колекцію документів 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), Пія VІІ (1813),
Бенедикта XV (1918), Пія ХІ (1928), документи римськокатолицького 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).

29 травня у Державному
архіві Волинської
області оприлюднено
першу сотню 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».

Оприлюднення описів репресивних органів...
04 червня Державний архів Волинської області, в рубриці «Архіви репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» оприлюднив описи
репресивних органів. Крім фонду 4666 «Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді
Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк Волинської області» представлено
описи ще 12 фондів: Р-8 «Луцький міський військовий комісаріат» (оп.1), Р-18
«Управління юстиції у Волинській області Міністерства юстиції України» (оп.1,2), Р-24
«Волинський обласний суд» (оп.1,2,4,5,7т.1), Р-38 «Луцьке міське відділення міліції»
(оп.1), Р-41 «Теремнівський районний комісаріат» (оп.1), Р-60 «Піддубцівський
районний комісаріат» (оп.1), Р-213 «Ковельський повітовий військово-революційний
комітет» (оп.1), Р-299 «Володимир-Волинський повітовий військовий комісаріат» (оп.1),
Р-316 «Луцький повітовий військовий комісаріат» (оп.1), Р-322 «Штаб робітничої
гвардії» (оп.1), Р-378 «Луцька повітова міліція 3-го району» (оп.1), Р-410 «Ківерцівський
районний комісаріат (оп.1).

Міжнародних день архівів...
Дата 9 червня має історичну основу.
Власне 9 червня 1948 року, під егідою
ЮНЕСКО, засновано Міжнародну раду архівів
(МРА) – професійну, політично нейтральну,
неурядову організацію світової архівної
спільноти, яка сприяє збереженню, розвитку
та використання світової архівної спадщини.
У МРА представлено більше 190 країн. Серед
яких, ще з 1956 року є і Україна. Державний
архів Волинської області, з метою полегшення
доступу до актуальної інформації про
віртуальні презентації колекцій документів,
долучився до спеціального онлайн проекту
МРА і представив себе на інтерактивній карті
МРА.
З нагоди Міжнародного дня архівів
начальник відділу інформації та використання
документів НАФ Л. Коць взяла участь у
прямому етері передачі Ранок на UA:Волинь
(ПАТ «НСТУ»).

Електронний архів...
10 червня в Державному архіві Волинської області оприлюднено ще 50
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»..

12 червня в Державному архіві Волинської області оприлюднено
оцифровані архівні справи фонду Ф.351 «Малоседлищанская еврейская
община, кол. Малое Седлище Костопольской гмины Костопольского уезда
Волынского воеводства» - це 14 частково збережених метричних книг про
народження, шлюб, смерть та розвід за 1924-1929, 1935-1936 роки.

15 червня в українськопольському
двотижневику «Монітор
Волинський»
опубліковано статтю
Анатолія Оліх
«Державний архів
Волинської області
оприлюднює документи
КДБ».

Виставки ...
25 червня на сайті
Державного архіву
Волинської області в
рубриці “виставки on-line”
представлено виставку
архівних документів
“Основний Закон України”

Круглий стіл «Організація виробничих практик: співпраця
стейкхолдерів і закладів вищої освіти»
22 липня працівники Державного архіву Волинської області начальник відділу зберігання документів
НАФ Антоніна Гурська, начальник відділу інформації та використання документів НАФ Любов Коць,
начальник відділу формування НАФ та діловодства Руслана 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 інформаційноаналітичної діяльності факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Від кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та
інформаційно- аналітичної діяльності учасниками були: Світлана Гаврилюк – доктор історичних наук,
професор, завідувач кафедри, Олена Герасимчук – кандидат економічних наук, доцент, гарант освітньопрофесійної програми «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична
діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Члени групи забезпечення
освітньо- професійної програми: Леся Качковська – кандидат історичних наук, доцент, Валентина
Петрович – кандидат історичних наук, доцент, Світлана Чибирак – кандидат історичних наук, доцент. А
також Алла Дмитренко – кандидат історичних наук, доцент, Валентина Надольська – кандидат
історичних наук, доцент, Аліна Пословська – кандидат історичних наук, лаборант кафедри..

Під час роботи круглого столу обговорено важливу форму навчання студентів

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» факультету історії,
політології та національної безпеки СНУ імені Лесі Українки – навчальні та виробничі
практики. Однією з яких є архівна практика, що передбачена згідно навчального плану для
студентів другого року навчання освітньо-професійної програми «Документаційне
забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність» спеціальності 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Традиційно архівна практика проходить на
базі Державного архіву Волинської області, де студенти можуть на практиці закріпити
теоретичні знання, отримані під час вивчення курсу «Архівознавство» та здобути необхідні
навички і вміння практичного використання архівних документів та науково-довідкового
апарату. Знайомляться з діяльністю Державного архіву Волинської області, з формами
використання та умовами зберігання документів НАФ в Державному архіві Волинської
області, з організацією та діяльністю архівних структурних підрозділів установ, підприємств
та організацій, які знаходяться у зоні комплектування Державного архіву Волинської
області та з роботою Експертно-перевірної комісії архів.

24 липня на сайті архіву в рубриці «Електронний архів» оприлюднено
вже 215 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».

Літня онлайн-школа майбутнього філолога
«Академічне письмо та доброчесність: просто про складне»
05 серпня начальник відділу
інформації та використання НАФ
Державного архіву Волинської
області Любов Коць взяла участь у
роботі літньої онлайн-школи
майбутнього філолога «Академічне
письмо та доброчесність: просто про
складне» організованої кафедрою
історії та культури української мови
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки та
розповіла про архівні матеріали як
джерельну базу наукових досліджень
філологів.

Оприлюднення справ ...
06 серпня на сайті архіву в рубриці «Електронний
архів» оприлюднено 10 оцифрованих архівних
справ з фонду Ф.20 «Луцька єврейська гімназія
імені Мойсея Глікліха, м.Луцьк, Волинського
воєводстваGimnazjum Koedukacyjne z polskim
językiem nauczania Mojżesza Gliklicha w Łucku».

13 серпня на сайті архіву в рубриці
«Електронний архів» оприлюднено
вже 253 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».

В Державному архіві Волинської області
з робочим візитом перебував
голова Державної архівної служби України

Анатолій ХРОМОВ

13 серпня в ході візиту
відбулася робоча зустріч
голови Державної архівної
служби України Анатолія
Хромова, заступника
керівника апарату
Волинської обласної
державної адміністрації –
начальника управління
інформаційних технологій
та адміністрування
Вячеслава Кривенюка,
директора Державного
архіву Волинської області
Сергія Карасюка.

Учасники зустрічі ознайомилися з роботою відділу інформаційних технологій
Державного архіву Волинської області, який проводить оцифрування документів НАФ

з роботою відділу зберігання документів НАФ,

з роботою відділу обліку та довідкового апарату,

з роботою відділу інформації та використання документів НАФ,

оглянули музейну кімнату Держархіву області.

13 серпня Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов взяв
участь у прямому ефірі Громадського інтерактивного телебачення (ГІТ)
м.Луцьк. Тема для обговорення «Архівна справа, розсекречування документів
СРСР та їх оцифрування».

14 серпня в Державному архіві Волинської області Голова Державної архівної
служби України Анатолій Хромов провів телефонну «гарячу лінію».
Найбільше
громадян
цікавили питання:
- відкриття
читального залу
Держархіву
області, оприлюднення
цифрових копій
документів,
-оплата послуг в
сфері архівної
справи.

Голова Державної
архівної служби
України Анатолій
Хромов, директор
Державного архіву
Волинської області
Сергій Карасюк
поспілкувалися з
журналістами
Суспільного мовлення
(Регіональної дирекції
UA:Волинь (Філія ПАТ
«НСТУ») на тему
«Архівування
інформації про
COVID-19».

Голова Державної архівної
служби України Анатолій
Хромов зустрівся з
колективом Державного архіву
Волинської області. На
зустрічі обговорили проблемні
питання сьогодення діяльності
архівних установ області в
умовах карантину
запровадженого на усій
території України, у зв’язку з
поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID
– 19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 та
в умовах проведення
адміністративно територіальної реформи.

19 серпня в
Державному архіві
Волинської області
проведено спеціальне
об’єктове навчання
(тренування) за
темою «Дії органів
управління та сил
цивільного,
протипожежного
захисту Державного
архіву Волинської
області у разі
виникнення
надзвичайних
ситуацій техногенного
та природнього
характеру».

20 серпня Державного архіву Волинської області в рубриці
«документальні виставка оn-line» оприлюднив виставку архівних
документів та друкованих видань «До Дня Незалежності України» .

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

З журналістами спілкувалася Антоніна Гурська начальник відділу
зберігання документів НАФ Державного архіву Волинської
області.

21 серпня працівники Державного
архіву Волинської області взяли
участь у заходах організованих в
обласному центрі Волині до Дня
Незалежності України.

23 серпня працівники
Державного архіву
Волинської області взяли
участь у заходах
організованих в
обласному центрі Волині
до Дня Державного
прапора України.

Інформація Державного архіву Волинськох області щодо виконання запитів ...
Незважаючи на те, що з 16 березня 2020 року, у зв’язку із заходами щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID – 19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 встановленими Кабінетом Міністрів України, державною регіональною та
місцевими комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо недопущення поширення
коронавірусної хвороби COVID – 19, відбулися деякі зміни у роботі Державного архіву Волинської області, а саме у канцелярії
призупинено особистий прийом запитів громадян та установ, видачу архівних довідок (витягів, копій та ін.) громадянам,
Державний архів Волинської області виконує запити фізичних та юридичних осіб, які надходять на поштову (вул. Ветеранів, 21, м.
Луцьк, Волинська область, 43024) або електронну (info@davo.voladm.gov.ua) адреси. В ідповідно до абзацу другого пункту 4.2.13.
розділу VI Правил роботи архівних установ України затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5
зареєстрованих в Міністерстві Юстиції України 10 квітня 2013 року за № 584/23116 підготовлені архівні довідки, архівні витяги,
архівні копії надсилаються запитувачам простим поштовим відправленням. Інформація щодо змін в роботі архіву оприлюднена на
веб-сайті Держархіву області. На адреси голів районних державних адміністрацій, голів Володимир-Волинської, Ковельської,
Нововолинської міських рад, секретаря Луцької міської ради надіслані інформаційні листи щодо змін в роботі архіву та можливі
шляхи отримання архівної інформації з фондів Держархіву області для громадян та юридичних осіб шляхом надсилання запитів
на поштову або електронну адресу архіву. Для додаткового інформування громадян, які все ж таки приходять до приміщення
Державного архіву Волинської області, на вхідних дверях архіву розміщена необхідна контактна інформація, зокрема щодо
листування та надання консультацій працівниками Держархіву області з питань складання, виконання та надсилання запитів. За Іше півріччя 2020 року на адресу Держархіву області надійшло 3 468 запитів. Виконано 3 233 запити. На електронну адресу архіву
надійшло 1 320 запитів, що на 600 запитів більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Шановні громадяни! Працівники
Державного архіву Волинської області прикладають максимум зусиль для забезпечення Вашого права на отримання
ретроінформації з документів Національного архівного фонду, які знаходяться на зберіганні у фондах Державного архіву
Волинської області у визначений законодавством строк. З метою економії часу працівників, пришвидшення надання Вам
необхідної інформації, просимо Вас у запитах, зокрема у тих, які Ви надсилаєте на електронну адресу архіву, одразу зазначати
прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації, поштову адресу, лаконічно викладати суть запиту. Дякуємо Вам за розуміння!
Бережімо себе!

Відгуки запитувачів щодо виконання їх запитів.

28 серпня на сайті архіву в
рубриці «Електронний архів»
оприлюднено ще 10
оцифрованих архівних справ з
фонду Ф.20 «Луцька єврейська
гімназія імені Мойсея Глікліха,
м.Луцьк, Волинського
воєводства Gimnazjum
Koedukacyjne z polskim
językiem nauczania Mojżesza
Gliklicha w Łucku».

Виставки...
29 серпня День пам'яті
захисників України, які
загинули в боротьбі за
незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність
України, в рубриці
«Документальні виставки online» представлено виставку
друкованих видань «До Дня
пам’яті захисників України».

Робоча нарада...

07 вересня відбулась робоча нарада директора
Державного архіву Волинської області С.Карасюка з
керівником приватного підприємства «Медкрафт»
Т.Тарасюк, начальником відділу формування НАФ та
діловодства Р.Ярмолюк, провідним документознавцем
відділу Н.Слободян. 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.

З 08 вересня 2020 року Державний архів Волинської області поновив роботу
читального залу в обмеженому режимі з дотриманням протиепідемічних вимог.
Читальний зал Державного архіву Волинської області (вул. Ветеранів, 21, м. Луцьк)
відновлює прийом користувачів за графіком: понеділок – четвер з 8:05 до 13:00, з
14:00 до 17:00; п’ятниця з 8:05 до 13:00, з 14:00 до 16:00. Остання п’ятниця місяця –
санітарний день.Кількість користувачів, які можуть одночасно працювати з
документами НАФ у читальному залі – 7.
Організаційні вимоги для користувачів читального залу Державного архіву Волинської
області: - запис користувачів до читального залу проводиться лише за ел.адресою:
info@davo.voladm.gov.ua, (реєстраційна форма, заява користувача, декларація); видавання архівних документів здійснюється лише за замовленнями на видавання
справ у читальний зал, які надійшли на ел.адресу: info@davo.voladm.gov.ua.
Санітарно-епідеміологічні вимоги для відвідувачів архіву: на територію та до
читальних залів користувачі допускаються: - за попереднім записом за ел.адресою:
info@davo.voladm.gov.ua;- виключно у засобах індивідуального захисту (рукавички,
респіратори або захисні маски).

15 вересня начальник відділу
інформації та використання
документів НАФ Л.Коць
брала участь у передачі
«Радіодень», що звучала в
етері «Українського радіо Луцьк». Тема розмови
«Розсекречені справи КДБ».

16 вересня на сайті архіву в
рубриці «Електронний архів»
оприлюднено ще 9 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». Загалом
оприлюднено вже 262 справи.

21 вересня у незалежній громадсько-політичній газеті «Волинь-нова» опубліковано статтю
«То хто ж похований біля церкви у глухому поліському селі? Таємницю відкрили архівні
документи.»

24 вересня Державний архів Волинської
області разом з Волинський краєзнавчим
музеєм, Волинською державною обласною
науковою бібліотекою ім. Олени Пчілки взяв
участь у підготовці ювілейної
фотодокументальної виставки, присвяченої
80-літтю Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти
організованої Волинським інститутом
післядипломною педагогічної освіти та
Музеєм історії освіти Волині. Ювілейна
виставка, продовж вересня-грудня 2020 року
розміщувалася в Музеї історії освіти Волині
при ВІППО (м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ІІ
поверх).

01 жовтня начальник відділу формування НАФ та
діловодства Руслана Ярмолюк брала участь у
проведенні навчання за короткостроковою
програмою «Електронний документообіг та питання
забезпечення доступу до публічної інформації»
організованого Волинським обласним центром
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій для державних службовців
структурних підрозділів облдержадміністрації,
апаратів райдержадміністрацій, відповідальних за
ведення діловодства Р. Ярмолюк озвучила тему
«Порядок роботи з електронними документами у
діловодстві та їх підготовка до передавання на
архівне зберігання»

07 жовтня на базі архівного
відділу Ківерцівської районної
державної адміністрації
проведено виїзне засідання
експертно-перевірної комісії
Державного архіву Волинської
області (далі - ЕПК). На
засіданні обговорено діяльність
експертної комісії архівного
відділу Ківерцівської
райдержадміністрації (далі ЕК), порядок передачі архівних
документів у разі припинення
юридичної особи шляхом
злиття, приєднання
(реорганізація), проаналізовано
види документів поданих на
розгляд ЕПК Держархіву
області та зроблено акцент на
виявлені недоліки.

07 жовтня відбулась робоча
зустріч голови Ківерцівської
районної державної
адміністрації Алли Гонтар,
заступника голови
райдержадміністрації Миколи
Цисюка та керівника апарату
райдержадміністрації Зої
Радюк з членами ЕПК
Держархіву області та
обговорено алгоритм дій щодо
приймання-передавання
архівних документів у зв’язку із
ліквідацією структурних
підрозділів Ківерцівської
райдержадміністрації.

У зв'язку з тим, що у
співробітників Державного
архіву Волинської області
діагностовано СOVID-19 з 05
листопада 2020 року до 01
грудня 2020 року
призупинено
обслуговування
користувачів у читальному
залі Держархіву області.

10 листопада на сайті архіву
в рубриці «Електронний
архів» оприлюднено ще 55
архівних кримінальних справ
несудових органів за 19391953 роки з фонду 4666
«Комітет державної безпеки
(КДБ) при Раді Міністрів УРСР
у Волинській області, м.
Луцьк, Волинська область».
Загалом оприлюднено вже
317 справи.

18 листопада на сайті архіву в
рубриці «Електронний архів»
оприлюднено ще 20
оцифрованих архівних справ з
фонду Ф.20 «Луцька єврейська
гімназія імені Мойсея Глікліха,
м.Луцьк, Волинського
воєводства Gimnazjum
Koedukacyjne z polskim językiem
nauczania Mojżesza Gliklicha w
Łucku». 1

19 листопада на сайті архіву в
рубриці «Електронний архів»
оприлюднено ще 22 архівні
кримінальні справи несудових
органів за 1939-1953 роки з
фонду 4666 «Комітет
державної безпеки (КДБ) при
Раді Міністрів УРСР у
Волинській області, м. Луцьк,
Волинська область». Загалом
оприлюднено вже 339 справ.

20 листопада у Державному архіві
Волинської області перебували
журналісти телеканалу Суспільне
Волинь кореспондентка Оксана Кот
та оператор Петро Поплавський з
метою зняття сюжету про
оцифрування документів єврейської
гімназії імені Мойсея Глікліха,
м.Луцьк, Волинського воєводства
(Gimnazjum Koedukacyjne z polskim
językiem nauczania Mojżesza
Gliklicha w Łucku»). З журналістами
спілкувалися директор архіву Сергій
Карасюк та начальник відділу
інформації та використання
документів Національного архівного
фонду Любов Коць.

виставки...
Страшно, коли у народу відбирають мову, боляче, коли нищать його культуру … Але, що може
бути жорстокішим, коли людей позбавляли самого дорогоцінного – життя.
Джеймс Мейс.
Чорною сторінкою в історії нашої знедоленої землі вписані 1932-1933 роки. Щороку в четверту суботу
листопада ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору – найбільшої в історії українського народу
трагедії, найжахливішого злочину, вчиненого коли–небудь проти нашого народу.
27 листопада в пам'ять про мільйони загублених людських душ Державний архів Волинської області
представив онлайн виставку архівних документів «Спогади волинян про Голодомор». Це спогади
волинян, часто уродженців південної та східної України, про голодні роки 1932-1933. Це дитячі спогади,
які назавжди закарбувалися в пам’яті - спогади про маму, тата, братів і сестер, дідуся і бабусю - про
великі селянські родини, які були, раділи життю, тішились своїми дітьми, співали, мріяли і … «кимось»
були приречені на страшну, голодну смерть. Це спогади і про «Продразверстку», і «про буксиры», які
забирали останнє, і про тодішнього сільського голову, який з нагайкою кидався на матір, що стала на
захист своєї дитини, яка зірвала кілька колосків на полі, і «про заградительные загоны», які зі зброєю
стояли на околицях сіл і нікого не випускали, позбавляючи тим самим часто останнього шансу на
порятунок. Це спогади тих, хто попри все – вижив, довго мовчав і лише в незалежній державі
заговорив. Заговорив про те, що завжди стояло краплями сліз в очах, що завжди обпікало серце і
краяло душу. Щоб знали правду. Пам’ятали і молились про загублені невинні душі. І - ні в якому випадку
не допустили повторення.

Марта Чиз.
7 мільйонів померлих в Україні
від голоду штучно створеного
Москвою: 1932-1933рр.
(LONDON, 1955)

З року в рік, в четверту
суботу листопада о
16.00 Всеукраїнська

хвилина
мовчання.

ПАМ’ЯТАЙ.
ЗАПАЛИ СВІЧКУ...

З 01 грудня Державний архів
Волинської області поновив
роботу читального залу в
обмеженому режимі з
дотриманням протиепідемічних
вимог за графіком: понеділок –
четвер з 8:05 до 13:00, з 14:00 до
17:00, п’ятниця з 8:05 до 13:00, з
14:00 до 16:00. Остання п’ятниця
місяця – санітарний день.
Кількість користувачів, які
можуть одночасно працювати з
документами НАФ у читальному
залі – 7.

01 грудня Микола Андрійович та Марія Павлівна

Савчуки передали в Державний архів Волинської
області автобіографію Стефана Бохонюка (Луцьк,
2020) та частково збережені щомісячні
євангельські альманахи, які виходили в 1926-1939
роках у м. Луцьку (типографія Ф.Ріхтера).
Редактором і видавцем був Степан Якович
Бохонюк (літературний псевдонім Стефан
Бохонюк) котрий з 1929 року, з моменту реєстрації
Богушівсько-Вічинівської общини євангельських
християн, по 1943 рік служив пастирем в цій
общині. Документи 1926-1939 років зберегли
Йосип Харитонович та Віра Сергіївна Васюки

члени Богушівсько-Вічинівської общини

євангельських християн.

Державним архівом Волинської області організовано та 01-03 грудня 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.

04 грудня у Державному
архіві Волинської області,
для зняття сюжету,
ініційованого Обласним
науково- методичним
центром культури (м.Луцьк),
приуроченого 130-ій річниці
від дня народження
полковника УНР Андрія
Мельника, перебувала
творча група, яка у стінах
архівної скарбниці Волині
відзняла інтерв’ю з
істориком- краєзнавцем
Сергієм Годлевським.

08 грудня бібліотека Державного архіву
Волинської області поповнилася
новими надбаннями. У травні 2020 року
Волинське радіо відзначило свій 80літній поважний ювілей. З основними
віхами, пам'ятними сторінками у
біографіях радіо- журналістів
Волинського краю тепер, крім архівних
документів, можна дізнатися і з книги
«Волинське радіо у наших долях», яку,
сьогодні, передав у фонди Держархіву
області її упорядник, Заслужений
журналіст України, багаторічний
користувач Державного архіву
Волинської області Василь Федчук.

Крім книги
«Волинське радіо
у наших долях»,
пан Василь
передав ще книгу
«Волиняни у
дзеркалі преси», в
якій подані статті,
нариси, розповіді,
інтерв’ю, що
вийшли з-під пера
Заслуженого
журналіста
України.

10 грудня на сайті архіву в
рубриці «Електронний архів»
оприлюднено ще 41
оцифровану архівну справу з
фонду Ф.20 «Луцька єврейська
гімназія імені Мойсея Глікліха,
м.Луцьк, Волинського
воєводства Gimnazjum
Koedukacyjne z polskim językiem
nauczania Mojżesza Gliklicha w
Łucku». Загалом вже з усіма,
82-ма, справами цього фонду
можна працювати віддалено.

11 грудня пані Леся Бондарук, представниця Інституту національної пам’яті на
Волині, кандидат історичних наук, вчитель історії Луцької гімназії № 14,
користувач Державного архіву Волинської області передала у фонди Державного
архіву Волинської області 2-ге видання книги Євгенії Подобної «Дівчата зрізають
коси». Книга містить спогади 25 жінок військових, які у 2014-2018 роках у складі
Збройних сил України та добровольчих підрозділів брали участь в АТО.

18 грудня на адресу Державного архіву
Волинської області надійшов лист обласного
науково-методичного центру культури №246/0103 від 17.12.2020.
Довідка: 11 грудня 2020 року світ побачив
відеопроєкт «Андрій Мельник. Велич
особистості», присвячений 130-й річниці від дня
народження полковника УНР Андрія Мельника
підготовлений Обласним науково-методичним
центром культури. Один із сюжетів якого, а саме
інтерв’ю з істориком-краєзнавцем Сергієм
Годлевським був відзнятий 04 грудня 2020 року
в стінах Державному архіві Волинської області.

23 грудня Олександр Федчук, користувач Державного архіву Волинської
області, кандидат історичних наук, проректор з наукової роботи Волинської
духовної семінарії УПЦ передав у фонди Держархіву області друковані видання
20-30 років ХХст.

23 грудня, у переддень професійного свята Дня працівників архівних установ та
з нагоди 80-ти літнього ювілею з часу створення архівних установ Волинської
області на сайті архіву представлено презентацію «Архівній справі на Волині 80.
1939-1940 - 2019-2020».

Висловлюємо велику шану та повагу всім працівникам архівних установ
області, які були і які є в архівній справі, всім відповідальним працівникам
діловодних та архівних служб діючих установ, підприємств, організацій. Ви одні
з тих, чия праця залишиться на віки.
Висловлюємо слова вдячності всім громадянам, користувачам архіву, які не
байдужі до історії нашого краю, до історії своїх родин. Які, дбаючи про майбутнє,
знаходячи на горищах, в старих будівлях документи, стародруки, що мають
історичну та культурну цінність – передають їх на постійне зберігання в
Державний архів Волинської області, будучи впевненими, що документи будуть
реставровані, обліковані і доступні у читальному залі архіву всім користувачам.

24 грудня в Державному архіві Волинської області відбувся урочистий захід до Дня
працівників архівних установ.
З вітальним словом перед колективом виступив директор Держархіву області Сергій
Карасюк, який відзначив основні аспекти діяльності архівної установи Волині у 2020
році, подякував колективу за злагоджену та згуртовану роботу.

За сумлінну працю, високопрофесійне виконання
службових обов’язків, особистий внесок у розвиток
архівної справи та з нагоди Дня працівників
архівних установ оголошено Подяку голови
обласної державної адміністрації Сергію Карсюку,
директорові Державного архіву Волинської області,
Людмилі Новицькій, реставратору архівних
документів відділу зберігання документів НАФ,
Петру Більцю, робітнику з комплексного
обслуговування фінансово-господарського відділу,
Наталії Кузьміній, заступнику начальника відділу
інформації та використання документів НАФ.
Також, відзнаками Волинської обласної державної
адміністрації, а саме Почесною грамотою обласної
державної адміністрації нагороджені Антоніна
Гурська, начальник відділу зберігання документів
НАФ, Любов Коць, начальник відділу інформації та
використання документів НАФ, Олександр
Рибаков, начальник відділу інформаційних
технологій.

У 2020 році Державним архівом
Волинської області:
-

-

на засіданні ЕПК розглянуто та прийнято рішення щодо 13 560 од.зб.,
погоджено 42 номенклатури справ, 5 інструкцій з діловодства, 13
положень про ЕК та 3 положення про архівні підрозділи;
прийнято на державне постійне зберігання 8 402 справи;
виконано 6 487 запитів фізичних та юридичних осіб;
організовано роботу 301 користувача, у тому числі 5 іноземних, у
читальному залі архіву;
зареєстровано 1 111 відвідувань у читальному залі архіву;
оцифровано та оприлюднено на сайті архіву описи 183 фондів, 435
справ.

Відгуки …

Державний архів Волинської області у ЗМІ…

...

