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 Центральний державний архів 

вищих органів влади та 

управління України  
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Про надсилання для розгляду та 

надання відповіді на звернення  

Данилюк Т.М.   

 

 

Державна архівна служба України надсилає для розгляду звернення  

Данилюк Т.М., що надійшло на адресу Укрдержархіву (вх. № Т-2219  

від 06.12.2021). 

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. 

Одночасно повідомляємо, 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». 

Інформуємо, 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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