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На Ваш лист від 24.03.2021 № 01.1.1-16/00410, який надійшов від 
секретаріату Кабінету Міністрів України, Державний архів Луганської області 
(далі – Держархів) повідомляє. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
публічна інформація, розпорядником якої є Держархів - це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання Держархівом своїх обов’язків.  

Відповідно до частини другої статті 2 вищевказаного закону, його дія не 
поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються 
спеціальним законом. Тому, запитувана інформація надається Держархівом 

згідно з законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи». 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та 
архівні установи» Держархів приймає на державне зберігання документи від 
підприємств, установ і організацій (далі – юридичні особи) тільки 
Національного архівного фонду, постійного терміну зберігання. 

Документи з кадрових питань (особового складу): накази з особового 
складу, особові рахунки, відомості нарахування заробітної плати тощо, 
відповідно до глави 5 розділу VI та глави 3 розділу XV Правил організації 
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181 
зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб 75 років і не підлягають 
передачі до державної архівної установи.  

У разі ліквідації юридичної особи, згідно з пунктом 4.6 глави 4 розділу ІІ 
Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства 
юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції  
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України 10.04.2013 за № 584/23116 та главою 3 розділу XV Правил організації 
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 

документи з кадрових питань (особового складу) передаються в архів 
організації вищого рівня або до трудового архіву за місцем її реєстрації. 

У зв’язку з тим, що відокремлений підрозділ шахтоуправління 
«Червонопартизанське» товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК 
Свердловантрацит» знаходилось у м. Довжанську (до 2016 м. Свердловськ), на 
сьогодні, на тимчасово непідконтрольній українській владі території, 
перенаправити запит гр. Трошкіна Е.О. за належністю та надання відповіді по 
суті, на жаль, не є можливим, про що листом від 05.03.2021  
№ 07/2-13/273 заявника було повідомлено. 
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