
ВІДОМОСТІ 

про місцезнаходження документів  

 

Категорія документів Куди слід звертатись 

1. Підтвердження трудового стажу та заробітної плати, освіти 

Працівників партійних та 

комсомольських органів по 

Донецькій області (обласного, 

міських, районних комітетів 

компартії і комсомолу) 

до державного архіву Донецької області 

Якщо підприємство (установа, 

організація) діюче 

безпосередньо до підприємства (установи, організації) 

– Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань 

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 

Якщо підприємство (установа, 

організація) реорганізовано або 

змінило форму власності 

до правонаступника 

Якщо підприємство (установа, 

організація) знаходиться у стадії 

ліквідації (припинення),  

 

до голови ліквідаційної комісії (ліквідатора); 

- банкрутства 

 

до арбітражного керуючого – Єдиний реєстр 

арбітражних керуючих (http://ak.minjust.gov.ua/) 

 

Якщо підприємство (установа, 

організація) ліквідовано  

 

до трудового або приватного архіву за місцем ліквідації 

підприємства (установи, організації) – Архівні установи 

Донецької області 

(http://dn.archives.gov.ua/arhoblas_ukr.htm) 

Списки ліквідованих підприємств Донецької області:  

- на підконтрольній органам державної влади України 

території: 

https://dn.archives.gov.ua/fondy/likvidpred/likvid_menu_u

kr.htm 

- на тимчасово окупованій території України: 

https://dn.archives.gov.ua/fondy/likvidpred/likvid_menu_at

o_ukr.htm 

За період роботи в закладах 

охорони здоров’я 

безпосередньо до медичного закладу або 

правонаступника  

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
http://ak.minjust.gov.ua/
http://dn.archives.gov.ua/arhoblas_ukr.htm
https://dn.archives.gov.ua/fondy/likvidpred/likvid_menu_ukr.htm
https://dn.archives.gov.ua/fondy/likvidpred/likvid_menu_ukr.htm
https://dn.archives.gov.ua/fondy/likvidpred/likvid_menu_ato_ukr.htm
https://dn.archives.gov.ua/fondy/likvidpred/likvid_menu_ato_ukr.htm
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Перелік медичних установ що знаходяться на 

підконтрольній органам державної влади України 

території: 

https://doz.donoda.gov.ua/departament/zakladi-ohoroni-

zdorov-ya/ 

За період роботи в закладах освіти: 

- дитячих садках, школах, 

професійно-технічних навчальних 

закладах; 

 

- технікумах, вищих навчальних 

закладах  

 

до навчального закладу або до відділу (управління) 

освіти міста (району): 

https://dn.isuo.org/ru/ 

 

безпосередньо до навчального закладу 

2. Підтвердження факту навчання 

В школах, ПТНЗ, технікумах, вищих 

навчальних закладах 

До навчального закладу, якщо діюче. 

Якщо не діюче – до правонаступника або 

Департаменту освіти та науки облдержадміністрації 
https://osvita.dn.gov.ua/ua  

3. Метричні книги та актові записи про народження, вступ у шлюб та смерть 

По Донецькій області: 

 

- до 1920 року, 1932-1933 роки 

 

- після 1920 року (крім 1932-1933 

років) 

 

 

 

 

По іншим областям 

 

 

до держархіву Донецької області 

 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану у 

Донецькій області Управління державної реєстрації 

Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) або до відділу ДРАЦС за місцем 

проживання 

 

до державних обласних архівів за місцем реєстрації 

запису 

4. Документи про другу світову війну, репресивних органів комуністичного режиму. 

Про участь у Другій світовій війні до Центрального архіву Міністерства оборони 

Російської Федерації та державних архівів областей за 

місцем призову 

Про проживання на окупованій 

території: 

 

- на території Донецької області у 

1941-1943 роках 

 

 

 

 

до держархіву Донецької області 

 

 

https://doz.donoda.gov.ua/departament/zakladi-ohoroni-zdorov-ya/
https://doz.donoda.gov.ua/departament/zakladi-ohoroni-zdorov-ya/
https://dn.isuo.org/ru/
https://osvita.dn.gov.ua/ua
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- на території інших областей до державних обласних архівів за місцем проживання у 

запитуваний період 

Документи про осіб, відправлених на 

примусові роботи в Германію 

до державних архівів областей за місцем відправки 

Документи про проходження 

фільтрації 

до Управлінь СБУ в областях та державних архівів 

областей за місцем призову в Радянську Армію, 

відправки в Германію 

Документи про військовополонених до Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України (ЦДАВО) 

Документи про репресованих, 

розкуркулених громадян 

до Галузевого державного архіву МВС України та 

головних управлінь Національної поліції України в 

областях; 

до Галузевого державного архіву Служби безпеки 

України та управлінь СБУ в областях; 

до державних архівів за місцем проведення дій карних 

органів 

5. Рішення виконкомів сільських, селищних, районних, міських рад по Донецькій 

області 

Прийняті до 1991 року включно, 

рішення виконкому Дзержинської 

міської ради до 2001 року, селищних 

рад Мар’їнського району – до 2003-

2005 рр. 

 

Прийняті після 1991 року  

до держархіву Донецької області 

 

 

 

 

 

безпосередньо до виконкомів, якими прийнято рішення  

6. Утворення, перейменування населених пунктів Донецької області 

На підставі рішень Донецького 

облвиконкому 

 

На підставі рішень, прийнятих 

органами вищої влади УРСР, СРСР 

до держархіву Донецької області 

 

 

до Центрального Державного архіву вищих органів 

влади та управління України (ЦДАВО) 

7. Документи створені внаслідок вчинення нотаріальних дій 

Договори купівлі-продажу, 

дарування, спадкові справи, заповіти 

тощо 

до державних та приватних нотаріусів – Єдиний реєстр 

нотаріусів http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx 

 

до Донецького обласного державного нотаріального 

архіву  

http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx
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АДРЕСИ: 

Державний архів Донецької області: 

85113, м. Костянтинівка, вул. Громова, 34а. Тел.: (06272) 2-52-05. Е-mail: archive_dn@arch.gov.ua. 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій області Управління 

державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків): 84301, м. Краматорськ, вул. Паркова, 10. Тел.: (06264) 5-13-17, 7-00-33. Е-mail: 

vcs@dn.minjust.gov.ua. 

Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО): 

03110, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24. Тел.:(044) 275-36-66. Е-mail: tsdavo@arch.gov.ua. 

Галузевий державний архів Служби безпеки України: 01601, м. Київ 1, вул. Золотоворітська, 

7. Для кореспонденції: 01601, м. Київ, вул. Малопідвальна, 16. Тел.: (044) 256-92-96. Е-mail: 

arhivsbu@ssu.gov.ua. 

Державний архів МВС України: 01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10. Тел.: (044) 256-

11-23, (044) 254-76-22. Е-mail: derzh_arhiv@mvs.gov.ua. 

Донецький обласний державний нотаріальний архів: 

Юр. адреса (для листування): 85302, Донецька область, м. Покровськ,  м-н Гірник, 1. 

Адреса фактичного розташування: Донецька область, м. Покровськ, вул. Горького, буд.51. Тел.: 

(050) 347-63-13, (06239) 2-14-23. Е-mail: info_arhiv@dn.dn.notary.gov.ua. 

 

Державні центральні та обласні архіви - http://www.archives.gov.ua/?page=2 

 

Управління Служби безпеки України в областях - https://ssu.gov.ua/ua/pages/103 

 

Управління Національної поліції в областях – https://www.npu.gov.ua/konataktu.html 

 

mailto:arhivsbu@ssu.gov.ua
http://www.archives.gov.ua/?page=2
https://ssu.gov.ua/ua/pages/103
https://www.npu.gov.ua/konataktu.html

