
Виконання запитів  

Державним архівом Волинської області за 2017 рік 

 

 Упродовж 2017 року працівниками Державного архіву Волинської 

області постійно проводилася робота з використання відомостей, які містяться в 

архівних документах, з метою задоволення потреб громадян в отриманні ретро 

інформації шляхом виконання запитів фізичних та юридичних осіб та 

підготовки  інформаційних документів. 

У Державний архів Волинської області, у стіл довідок архіву, громадяни 

звертаються з метою отримання відомостей соціально-правового, 

біографічного, тематичного, майнового, генеалогічного характеру по 

документах Національного архівного фонду, або з метою ознайомлення з 

архівними документами. 

Упродовж 2017 року на особистому прийомі столі довідок Держархіву 

області прийнято 3 942 громадянина, що на 269 громадян менше у порівнянні з 

2016 роком (4 211 у столі довідок). У столі довідок 2 078 громадян склали 2 470 

запитів, що на 76 громадян менше, але на 147 запитів більше у порівнянні з 

2016 роком (2 154 громадянина склали 2 323 запити на виконання), 1 482 склали 

заяву користувача для роботи у читальному залі, що на 36 менше у порівнянні з 

2016 роком (1518), 382 громадянина отримали консультації щодо місця 

зберігання соціально-значущих документів ліквідованих підприємств та 

організацій, що на 157 менше у порівнянні з 2016 роком (539). 

У Державний архів Волинської області надходили запити від громадян, 

установ, підприємств та організацій Волині, України та іноземних держав 

(Аргентини, Білорусі, Ізраїлю, Литви, Польщі, США, Німеччини, Росії) за 

допомогою поштового зв’язку, на електрону адресу архіву, складалися на 

особистому прийомі у столі довідок та складаються за результатами роботи у 

читальному залі архіву.  

Упродовж 2017 року Держархівом області виконано 7 194 запити, що на 

143 запити менше у порівнянні з 2016 роком (7 337), з яких 5 016 запитів 

виконано з позитивним результатом, 1 015 - з рекомендацією звернутися в іншу  

установу. Загальна кількість запитів більше, як у 7 раз перевищує плановий 

показник (для відома за 2014 рік виконано 4649 запитів, за 2015 рік – 5597). 

  За видами:  

- 3 174 тематичних, що на 78 більше у порівнянні з 2016 роком (3 096), з 

яких 2 258 запитів виконано з позитивним результатом, 457 - з рекомендацією 

звернутися в іншу установу;  

- 1 583 запити за актами цивільного стану, що на 155 менше у порівнянні з 

2016 роком (1 738), з яких 1 036 запитів виконано з позитивним результатом, 

261 з рекомендацією звернутися в іншу установу); 

- 2 414 запитів соціально-правового характеру, що на 64 менше у 

порівнянні з 2016 роком (2 478), з яких 1 707 запитів виконано з позитивним 

результатом, 290 - з рекомендацією звернутися в іншу установу); 

- 25 генеалогічних (у 2016 році - 25), з яких 15 запитів виконано з 

позитивним результатом, 7 з рекомендацією звернутися в іншу установу).  

Тематика запитів: підтвердження майнових прав на землю та нерухоме 

майно, виділення земельних ділянок під будівництво, надання дозволів на 



перебудову та реконструкцію будівель, введення в експлуатацію будівель та 

господарських споруд, підтвердження трудового стажу, про перейменування 

вулиць, щодо пошуку відомостей для оформлення так званої "карти поляка" та 

"карти сталого побуту", про громадянство, про підтвердження факту 

проживання на території Волинського воєводства у міжвоєнний період, та ін.   

 

 

 

 

 


