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Одним з важливих завдань державних архівних установ є виконання 

запитів організацій, заяв громадян та видача їм архівних довідок, архівних 
копій та архівних витягів соціально-правового характеру, необхідних для 
задоволення  прав і законних інтересів громадян. 

Порядок виконання запитів, оформлення і видача архівних довідок, 
копій витягів регламентується „Основними Правилами роботи державних 
архівів України” схвалених колегією Держкомархіву України 03.02.2004, 
протокол № 2, видані у 2004 році. 

Правилами визначено, що соціально-правовий запит стосується 
надання необхідної для забезпечення (встановлення, відновлення) законних 
прав фізичних осіб інформації про: 

- громадянський стан; 
- освіту та навчання; 
- трудовий стаж; 
- стан здоров'я, перебування на лікуванні; 
- службу в Збройних Силах СРСР, українському війську; 
- творчу діяльність, авторські та суміжні права на наукові та інші 
праці; 

- нагородження, присвоєння почесних звань; 
- участь у Другій світовій війні, партизанському та підпільному русі, 
русі Опору, народному ополченні; 

- перебування в евакуації, на окупованій території, у концтаборах, 
гетто, інших місцях примусового утримання, примусове вивезення 
до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи у 
період Другої Світової війни; 

- репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчого 
права (в т. ч. про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію. 
Для задоволення своїх законних прав громадяни звертаються в архів 

за інформацією про обрання депутатами та на виборні посади, нещасні випадки 
на виробництві, майнові права, нагородження урядовими нагородами та інші. 

Запит фізичної особи може стосуватись самого заявника, осіб, що 
перебувають на його утриманні або під його опікою, померлої дружини 
(чоловіка) або близьких родичів. У заяві повинно бути точно вказано для якої 
мети і в яку організацію потрібна архівна довідка. Запити, які не відповідають 
профілю архіву пересилаються за місцем  зберігання затребуваних документів з 
одночасним повідомленням про це заявника або надає йому відповідні 
рекомендації. 

Архівна довідка – підготовлений за запитом споживача і офіційно 
засвідчений архівом документ, що має юридичну силу і містить (підтверджує) 
інформацію про предмет запиту на підставі документів архіву із зазначенням їх 
пошукових даних. 

Головними документами для наведення архівних довідок про 
трудовий стаж у разі відсутності трудової книжки є накази з особового складу, 
розрахункові книжки, особові рахунки,  відомості про видачу заробітної плати, 
протоколи загальних зборів, засідань, конференцій. Можуть також 
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використовуватись реєстраційні і алфавітні картки по обліку кадрів, алфавітні 
іменні, послужні і трудові списки, оформлені і засвідчені табелі, а також 
профспілкові квитки, облікові картки члена КПРС чи комсомольської 
організації СРСР за наявності відміток про оплату членських внесків, 
документи особових справ, власноручно заповнені заявником якщо вони мають 
контрольні позначки відділу кадрів про їх достовірність. 

Підставою для довідок 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 наказ, протоколи вручення нагород. 

Архівні довідки про підтвердження факту обрання депутатом 
Верховної Ради СРСР, Верховної Ради УРСР, народним депутатом України, 
депутатом місцевих рад видаються на підставі виборчих документів: 
протоколів окружних, дільничних виборчих комісій, списків депутатів та  
наказів виборців оформлених відповідним чином та підписаних, карточок та 
звітів депутатів, протоколів сесій рад всіх рівнів. 

Для довідок про нещасні випадки на виробництві підставою є акти 
про нещасні випадки, книги обліку і реєстрації аварій, катастроф, нещасних 
випадків та документи з розслідування їх причин, профспілкові документи. 

Для підтвердження заробітної плати використовуються відомості 
нарахування зарплати, особові рахунки працівників. 

Розмір заробітної плати в архівних довідках зазначається з 
урахуванням усіх отриманих грошових виплат (премій, за роботу у вихідні дні, 
понаднормову, за сумісництво, а також одноразових виплат) відповідно до 
масштабу цін за період роботи, про який йдеться у довідці. Для колгоспників 
зазначаються щомісячні дані стосовно грошової і натуральної оплати. В разі 
відсутності відповідних документів довідка про заробітну плату може бути 
складена на підставі штатного розпису та наказів з основної діяльності і 
особового складу. 

Інформацію про виділення земельної ділянки можна відшукати в 
протоколах сесій та засідань виконкомів сільської, селищної, міської, районної 
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. 

Відповіддю на запит може бути архівна довідка, архівна копія, 
архівний витяг або лист з повідомленням про відсутність відповідних 
документів, або потрібної інформації в наявних в архіві документах. 

Архівна копія – офіційно засвідчений архівом документ, що містить 
точне знакове відтворення тексту письмового або зображення графічного 
архівного документа . 

Архівний витяг – офіційно засвідчений архівом документ, що містить 
точне знакове відтворення частини тексту письмового або зображення 
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графічного архівного документа, що стосується певного питання, факту або 
особи.  

Архівні довідки, копії, витяги, складаються за встановленою формою 
на бланку архіву із зазначенням назви документа, засвідчуються підписом 
керівництва (архівні довідки – також підписом виконавця і гербовою 
печаткою). 

Під час підготовки архівної довідки слід виявити і використати всі 
наявні в архіві документи, в яких є відомості, що стосуються запиту. 

Для наведення архівних довідок про освіту головними документами 
служать протоколи засідань педагогічних рад, державних екзаменаційних 
комісій або виписки з них, що знаходяться в особових справах, журнали 
реєстрації виданих атестатів, дипломів, екзаменаційних листів, накази 
навчальних закладів з основної діяльності та з особового складу. У разі 
відсутності в документах відомостей про закінчення заявником учбового 
закладу вказується, в якому класі або на якому курсі він навчався. 

Головним документом 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 
претензій. 

Оригінали особистих документів (посвідчень, карток, членських 
квитків, тощо) з фондів можуть бути видані фізичній особі або її близькому 
родичу на письмову вимогу з дозволу керівника архіву. 

Вилучення свідоцтв актів громадянського стану здійснюється лише за 
погодженням з органами РАЦСу. Не підлягають вилученню паспорти, військові 
квитки, службові посвідчення. Копіювання таких документів можливе лише з 
санкції органів, що їх видали. 

Архівні довідки, копії, витяги, вилучені архівні документи видаються 
заявникам, їх родичам чи уповноваженим особам під розписку за пред’явлення 
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу для уповноваженої особи 
оформленої у встановленому порядку довіреності. Отримувач розписується на 
звороті копії архівної довідки чи копії вилученого документа із зазначенням 
своїх паспортних даних. 

Архівні довідки, копії, витяги надсилаються заявникам простим, а 
вилучені архівні документи – цінним листом. 

У разі відсутності в архіві документів, що стосуються предмета запиту 
архівну довідку можна скласти на підставі друкованих матеріалів (бюлетенів, 
відомостей, офіційних публікацій, газет) з обов’язковим посиланням на ці 
джерела. 

Якщо в архіві відсутні необхідні документи, друковані матеріали, або 
в них відсутня інформація, що цікавить заявника, то на бланку архіву 
складається негативна відповідь заявнику. В ній зазначається факт відсутності 
документів або потрібної інформації, вказуються причини відсутності 
документів, якщо вони відомі і документально підтверджені та подаються 
рекомендації щодо подальших шляхів пошуку інформації. Ці відповіді 
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гербовою печаткою не засвідчуються. Якщо ж затребувані документи відсутні 
внаслідок втрати, відповідь може засвідчуватись гербовою печаткою. 

Копії архівних довідок, копій, витягів без печатки, засвідчені 
підписами керівника і виконавця, залишаються в справі. 

В архівній довідці виклад відповідних відомостей подається в 
хронологічній послідовності із зазначенням назв і дат документів, в яких вони 
містяться. У разі різночитання прізвищ, імен, по батькові, назв окремих 
біографічних фактів наводиться те написання, що вживається в документі з 
позначкою „так у документі”. Відсутність в документі імен, по батькові, 
неможливість розшифрування ініціалів обумовлюється в архівній довідці. 

Після тексту довідки вміщуються пошукові дані документів на 
підставі яких складено довідку (номера фондів, описів, справ, аркушів). 

Архівні витяги мають вичерпати всі наявні дані за запитом; пропуски 
у тексті окремих слів, речень позначаються трикрапкою. У разі необхідності до 
тексту архівної копії (витягу) можуть робитися відповідні застереження щодо 
нерозбірливо написаних, виправлених, викреслених або таких, що не читаються 
слів, а також зовнішніх особливостей документа. 

У тексті довідки не допускаються коментарі та власні висновки 
виконавця. Пояснення до документів, причини подання неповної інформації 
викладаються в примітці, що розміщується в довідці після зазначення 
пошукових даних (підстави) або у супровідному листі. 

На архівних копіях, виготовлених фото або електрографічним 
способом, пошукові дані проставляються на зворотній стороні аркуша, 
засвідчувальний підпис і печатка – на звороті останнього аркуша документа. 

Видача архівних довідок без наявності в архіві достовірних 
документів, внесення будь-яких довільних записів зі слів певних осіб, 
самочинних змін чи доповнень відомостей в документах кваліфікується як 
фальсифікація. Винні в таких порушеннях притягуються до адміністративної 
або кримінальної відповідальності. 

 
 Зразки    архівних довідок додаються. 
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Зразок 
 

А Р Х І В Н А    Д О В І Д К А  
 
 
 
 

По документах державного архіву Волинської області встановлено, 
що Кухарчук  Олександр Михайлович був обраний депутатом Ківецівської 
районної ради: 

 
 
 
- 13 скликання на 2 (два) роки з 1971 по 1973 рік, виборчий округ №3; 
 
- 14 скликання на 2 (два) роки з 1973 по 1975 рік , виборчий округ №3; 
 
- 15 скликання на 2 (два) роки з 1975 по 1977 рік, виборчий округ №8; 
 
- 16 скликання на 2 (два) роки і 8 (вісім) місяців з 1977 по 1980 рік, 

виборчий округ №14 
 
 
 
 
Підстава Р-500, оп. 1 , спр. 585, арк.; 2, спр. 1028, арк..1; спр. 1137, 

арк.. 2; спр. 1186, арк..55. 
 
 
 
 
 
Директор архіву               (Підпис)                 (Прізвище, ініціали) 
 
Провідний спеціаліст       (Підпис)                 (Прізвище, ініціали) 
 
                                              МП 
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Зразок 
 

А Р Х І В Н А    Д О В І Д К А  
 
 
 

По документах державного архіву Волинської області 
встановлено, що Зініч Кузьма Калістратович прийнятий на посаду 
сторожа Маневицького  райкому Компартії України з 1 вересня 1981 
року( розпорядження по Маневицькому РК КПУ від 31 серпня 
1981р.) 

Звільнений із займаної посади у вересні 1982 року  
(розпорядження від 30 вересня 1982 р.) 

 
 
Підстава ф.П -19, оп.14 спр. 13 арк 30, 42 
 

  
 
Директор архіву               (Підпис)             (Прізвище, ініціали) 
 
Провідний спеціаліст       (Підпис)             (Прізвище, ініціали) 
 
                                              МП 
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Зразок 
 

А Р Х І В Н А    Д О В І Д К А  
 
 

По документах державного архіву Волинської області встановлено, що 
Чикида Василина Несторівна – колгоспниця, с. Видерта Камінь-Каширського 
району  

була нагороджена: 
 
 
- орденом „Материнська слава” III ступеня ( Указ Президії Верховної 

Ради УРСР від 18 січня 1978 року), яка народила та виховала сім дітей; 
 
- орденом „Материнська слава” II ступеня ( Указ Президії Верховної Ради 

УРСР від 23 липня 1980 року), яка народила і виховала вісім дітей; 
 
- орденом „Материнська слава” I ступеня ( Указ Президії Верховної Ради 

УРСР від 25 серпня 1982 року), яка народила і виховала дев’ять дітей; 
 
- присвоєно почесне звання „ Мати – героїня” з врученням ордену „ Мати 

– героїня”  ( Указ Президії Верховної Ради УРСР від 25 серпня 1982 року), яка 
народила і виховала десять дітей. 

 
 
 
 
Підстава: Р-6, оп.16, спр.3482, арк.. 42; спр. 3772, арк.66; 
                                    спр.4087, арк.. 73; спр. 4466, арк. 2. 
 
 
 

Директор архіву               (Підпис)                 (Прізвище, ініціали) 
 
Провідний спеціаліст       (Підпис)                 (Прізвище, ініціали) 
 
                                              МП 
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Зразок 
 

А Р Х І В Н А    Д О В І Д К А  
 
 
 
 

В по господарських книгах за 1944-1946 роки с. Костюхнівка тодішнього 
Колківського району Волинської області значиться господарство Конотопчика 
Панаса Федоровича з яким жили: дружина – Таїсія Гордіївна, діти – Варвара, 
Зоська, Петро, Андрій( імена – так в документі). Інші члени сім’ї не вказані. 

Користувалися земельною ділянкою площею 4,84 га станом на січень 
1944 року, мали хату побудовану в 1940 році, хлів – в 1941 р. 

Одночасно інформуємо, що с. Костюхнівка теперішнього Маневицького 
району Волинської області було окуповано німецько-фашистськими 
загарбниками з 8 липня 1941 року по 3 лютого 1944 року. 

 
 
Підстава: Р-1089, оп. I , спр. 36, арк..147 
                  Р- 66, оп. 4, спр.14, арк..183 
 
 
Примітка: Квитанції про здачу держпоставок окремими громадянами 

видавались на руки безпосередньо платникам податків. 
Відповідними матеріалами заготівельних установ держархівів області не 

комплектувався. 
 
 
 

Директор архіву               (Підпис)                 (Прізвище, ініціали) 
 
Провідний спеціаліст       (Підпис)                 (Прізвище, ініціали) 
 
                                              МП 
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Зразок 
 

А Р Х І В Н А    Д О В І Д К А  
 
 
 

 
В документах архіву є відомості , що гр. Савосюк Ольга Федотівна, 1932 

р.н., навчалась в однорічній зоотехнічній ветеранській школі села Повурськ 
тодішнього Маневицького району Волинської області з 1 листопада 1949 року 
(наказ № 79 від 24.11.1949 року про зарахування до складу слухачів, 
зоотехнічна група „Б” ) до 17 вересня 1950 року ( протокол № 9 від 17.09.1950 
року засідання кваліфікаційної комісії). Рішенням кваліфікаційної комісії 
Савосюк О.Ф. присвоєна професія техніка-тваринника (так в протоколі комісії). 

 
 
Підстава: Р-2695, оп.2,спр.12, арк.. 2-3, 11; спр. 17, арк.. 2,6,20,35. 
 
 
Примітка: Накази по особовому складу відомості оплати праці  

робітників Голобської ветлікарні в обласний архів не передавались протягом 
75-ти років повинні зберігатись в установах. Для підтвердження стажу роботи 
за 1951-1954 роки пропонуємо звернутись в архівний підрозділ Ковельської 
районної лікарні ветеринарної медицини: м. Ковель, вул.. Незалежності, 160. 

 
 
 
 

Директор архіву               (Підпис)                 (Прізвище, ініціали) 
 
Провідний спеціаліст       (Підпис)                 (Прізвище, ініціали) 
 
                                              МП 
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Зразок 
 

А Р Х І В Н А   Д О В І Д К А 
Гр. Опанасюк Марія Петрівна працювала у Камінь-Каширському 

медичному училищі Волинської області штатним викладачем латинської та 
німецької мови з 5 вересня 1967 року (наказ № 155 від 05.09.1963 року про 
призначення на посаду) по серпень 1972 року (згідно особових рахунків 
працівників) і у вказаний період їй нарахована заробітна плата, по місяцях в 
карбованцях: 

 

 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
січень     -  176,48 121,83 131,56 138,92 129,34 129,34 
лютий     - 251,54 121,83 131,56 138,92 129,34 129,34 
березень - 237,64 121,83 131,56 229,70 129,34 129,34 
квітень   - 218,18 121,83 131,56 138,92 129,34 200,12 
травень  - 204,28 111,83 131,56 138,92 129,34 129,34 
червень  - 188,27 122,52 139,51 300,71 149,12 277,39 
липень    - 201,44 140,69 136,77 153,06 143,04 134,64 
серпень   - 207,54 140,72 136,76 155,48 143,64 124,22 
вересень - 121,83 132,28 138,14 130,70 129,34 - 
жовтень  - 121,83 131,56 138,14 129,34 129,34 - 
листопад - 121,83 131,56 138,14 129,34 129,34 - 
грудень   - 121,83 131,56 138,14 129,34 139,68 - 

 

 Наказом № 54 від 19.06.1972 року директора училища Опанасюк М.П. 
надано відпустка на 48 робочих днів; Камінь-Каширське медичне училище 
ліквідовано з 1 серпня 1972 року. 
 
Підстава: Р – 3306, оп. 2, спр. 32, арк. 166; спр. 33, арк. 13; спр. 36, арк. 7 – 8; 

 спр. 38, арк. 12 – 13; спр. 43, арк. 7; спр. 45, арк. 5;   
 спр. 48, арк. 4; спр. 50, арк. 10, 34;  
 спр. 52, арк. 139 зв. – 144; спр. 53, арк. 10;  
 спр. 59, арк. 13. 

 
Директор                                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
 
Провідний спеціаліст           (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 
 
 
                                                           М.П. 
 
 
 
 
 
 
 



 12

Зразок 
 

А Р Х І В Н А   Д О В І Д К А 
 
В метричних документах Преображенської церкви с. Нуйно 

Ковельського повіту за 1903 рік (тепер Камінь-Каширського району) є 
відомості про те, що Теребійчик Іван Іванович (прізвище – так в документі) 
народився 23 червня 1903 року (актовий запис про народження № 38 від червня 
1903 року); 

батько: Теребійчик іван Семенович; 
   мати: Теребійчик Марія Максимівна; проживали в с. Нуйно 

Ковельського повіту.   
 
Підстава: Ф – 35, оп. 9, спр. 561, арк. 166; спр. 194. 

  
 
Директор                                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
 
Провідний спеціаліст           (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 
 
 
                                                   М.П. 
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Зразок 
 

 
А Р Х І В Н А    К О П І Я 

рішення № 400 виконкому Рожищенської районної 
Ради депутатів трудящих 

 
від 12 серпня 1963 року 

 
„Про відведення земельної ділянки Волинській 

                                                          сільськогосподарській  дослідній  станції  для  
                                                        будівництва житлових будинків в с. Рокині”. 

 
 

З метою покращення житлових умов спеціалістів, що працюють в 
Волинській сільськогосподарській дослідній станції в с. Рокині, виконком 
Рожищенської районної ради депутатів трудящих В И Р І Ш И В: 

 
1. Надати дозвіл Волинській сільськогосподарській дослідній станції 

побудувати в с. Рокині два 4-х квартирних 2-х поверхових житлових будинки 
для спеціалістів сільського господарства та відвести з земельного фонду 
земельну ділянку в розмірі 0,30 га під забудову цих будинків згідно плану 
забудови села. 

 
Підстава: Р – 977, оп.11, спр.122, арк..152. 
 
 
 

Директор                                       підпис                                     (прізвище, ініціали) 
 
Провідний спеціаліст                  підпис                                     (прізвище, ініціали) 
                                                         М.П 
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Зразок 
 

 

А Р Х І В Н А    В И П И С К А  
з протоколу № 11 засідання правління колгоспу 

ім.Леніна Луцького району с. Забороль 
 

від 30 жовтня 1985 року 
 
 

. . .  
Слухали: заяву Павлюк Єви Лукашівни, яка просить прийняти в члени 

колгоспу з вересня 1981 р., так як вона працює дояркою. 
 
В И Р І Ш И Л И: Рекомендувати зборам уповноважених членів 

колгоспу прийняти в члени колгоспу з вересня 1981 року Павлюк Єву 
Лукашівну. 

 
 
Підстава:  Р – 2187, оп.1, спр.399, арк.14 зв., 17 
Примітка: В протоколах зборів уповноважених членів колгоспу рішення 

про прийом члени колгоспу Павлюк Є.Л. не виявлено 
 
 

Директор                                     підпис                                       (прізвище, ініціали) 
 
Провідний спеціаліст                 підпис                                      (прізвище, ініціали) 
                                                        М.П. 
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Зразок 
 

 

А Р Х І В Н А    В И П И С К А  
з протоколу № 13 засідання виконкому Любешівської 

селищної ради депутатів трудящих 
 

від 23 червня 1965 року 
 
 

. . . 
Слухали: про оформлення права особистої власності на домоволодіння в 

селищі Любешів. 
Виконком Любешівської селищної ради депутатів трудящих ВИРІШИВ: 
1. Оформити право особистої власності: . . . 4. Лобацевич Іван 

Романович на будинок по вул.Береговій № 31. 
 
Підстава: Р – 757, оп.3, спр.80, арк.39. 
 
 
 

Директор                                         підпис                                   (прізвище, ініціали) 
 
Провідний спеціаліст                     підпис                                  (прізвище, ініціали) 
                                                            М.П. 
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Додаток 

 
 

Про місцезнаходження документів для видачі архівних 
довідок для підтвердження: 

 
- трудового стажу і заробітної плати  -  установи і організації по місцю 

роботи, трудові архіви, сільські ради, архівні відділи в районах, держархів 
області ; 

 
- обрання депутатами, нагородження – держархів області, архівні відділи в 

районах, нагородна група облдержадміністрації ; 
 
- виділення земельних ділянок – архівні відділи райдержадміністрацій, 

міськрад, держархів області ; 
 
- майнових відносин – державний нотаріальний архів, держархів області , 

бюро технічної інвентаризації; 
 
- реєстрації народження, одруження, смерті – відділи реєстрації актів 

цивільного стану обласного управління юстиції, такі ж відділи в районах і 
містах, держархів області ; 

 
- переселення з Польщі, Чехословаччини – держархів Львівської області 

(м. Львів, вул.. Підвальна 13), держархів області ; 
 
- службу і роботу в радянській армії в часи Великої Вітчизняної війни і 

перші повоєнні роки, про загиблих і пропавших безвісти – Центральний архів 
Міністерства оборони Російської федерації (Московська обл., м.Подольськ, вул. 
Кірова, 74) ; 

 
- поранення та лікування в госпіталях в роки війни – Військово-медичний 

музей  Міністерства оборони Росії (м. Санкт-Петербург, Лазерний провулок, 
12); 

 
- участь у партизанському русі – держархів області, Центральний 

державний архів громадських організацій України (м.Київ-11, вул. Кутузова, 8); 
 
- про репресованих – управління СБУ, МВС  у  Волинській області , 

держархів області ; 
 
- родинних коренів – держархів області ; 
 
- вивезення в Німеччину на примусові роботи – держархів області. 


