
                       

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД  АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000ADC93000C4638D00  
Підписувач Ємельянова Тетяна Олександрівна 
Дійсний з 23.12.2020 0:00:00 по 23.12.2022 0:00:00 

Укрдержархів 

 Н7>$В[K.Q$*HО   
 

6587/2.03-14/Я-2022 від 
08.11.2021 

 

Д Е Р Ж А В Н А  
А Р Х І В Н А  С Л У Ж Б А  

У К Р А Ї Н И  
У К Р Д Е Р Ж А Р Х І В  

вул. Солом’янська, 24,  м. Київ, 03110 
Тел. 275-27-77, факс 275-36-55  

E-mail:info@arch.gov.ua 
Web: http: // www.archives.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 37552598 

 Центральний державний архів 

вищих органів влади та 

управління України  

 

 

Ніні Яблонській  

 

foi+request-95306-

feadf922@dostup.pravda.com.ua 

 №  

На №  

Про надсилання для розгляду та 

надання відповіді на звернення  

Яблонської Н.Ю.  

 

 

Державна архівна служба України надсилає для розгляду звернення 

Яблонської Н.Ю., що надійшло на адресу Укрдержархіву (вх. № Я-2022  

від 08.11.2021). 

Просимо в межах компетенції розглянути зазначене звернення та за 

результатами його опрацювання надати відповідь заявнику у встановлений 

законодавством строк і поінформувати Державну архівну службу України про 

виконання. 

Інформуємо, що частиною п’ятою статті 22 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи» визначено, що відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ здійснюється 

лише до інформації, якою володіють архівні установи та яка не міститься в 

архівних документах. 

На підставі наведеного вище, звернення виконуватиметься відповідно до 

вимог законів України «Про звернення громадян» та «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи». 

Одночасно повідомляємо, що Укрдержархів згідно з Положенням про 

нього, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015   

№ 870 (далі – Положення), є центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства та створення і 

функціонування державної системи страхового фонду документації. Відповідно 

до цього Положення, Укрдержархів не зберігає будь-які архівні документи, у 

тому числі ті, що можуть містити запитувану інформацію, та не видає архівні 

довідки (копії, витяги). 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. на першу адресу. 
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