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ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ 
 
Стаття 15.  Доступ до документів 

Національного архівного фонду 
 
 Документи Національного архівного фонду і довідковий апарат до них надаються у 
користування в архівних установах з часу їх надходження на зберігання, а в приватних 
архівних зібраннях - відповідно до рішення їх власників.  
 
 Держава заохочує власників приватних архівних зібрань до розширення доступу до 
документів Національного архівного фонду, сприяє публікації та експонуванню цих 
документів на виставках і створенню до них загальнодоступного довідкового апарату. 
{ Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 534-V ( 534-16 ) від 
22.12.2006 }  
 
 Забороняється відносити до державної або іншої передбаченої законами України таємниці 
інформацію про місця зберігання документів Національного архівного фонду, що належать 
державі, територіальним громадам, а також створювати таємні архіви для зберігання таких 
документів.  
 
 Громадяни України мають право користуватися документами Національного архівного 
фонду або їх копіями на підставі особистої заяви і документа, що посвідчує особу. Особи, які 
користуються документами Національного архівного фонду за службовим завданням, 
подають документ, що підтверджує їх повноваження.  
 
 Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 
користуються тими самими правами доступу до документів Національного архівного фонду, 
а також мають такі самі обов'язки, як і громадяни України.  
 
 Забороняється вимагати від користувачів надання документів, не передбачених цим 
Законом.  
 
 Про відмову в доступі до документів Національного архівного фонду користувачеві 
повідомляється письмово із зазначенням вичерпних підстав відмови.  
 
Стаття 16.  Обмеження доступу до документів 

Національного архівного фонду, що належать державі,  
територіальним громадам  

 
 Архівні установи мають право обмежити доступ до документів Національного архівного 
фонду, що належать державі, територіальним громадам, на строк до одного року в зв'язку з їх 
науково-технічним опрацюванням, перевіркою наявності та стану або реставрацією. У разі 
проведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може бути продовжений з 
дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, але не 
більше ніж на один рік.  
 
 Архівні установи мають право відмовити в доступі до документів Національного архівного 
фонду, що належать державі, територіальним громадам, неповнолітнім, особам, визнаним 
судом недієздатними, та особам, які грубо порушували порядок користування архівними 
документами.  
 



 В інтересах охорони інформації, віднесеної до державної або іншої передбаченої законом 
таємниці, що міститься в документах Національного архівного фонду, доступ до цих 
документів обмежується відповідно до закону до моменту скасування рішення про 
віднесення інформації до державної або іншої таємниці.  
 
 Доступ до документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну 
інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла 
громадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не 
передбачено законом. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу 
громадянина, права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті - з 
дозволу спадкоємців.  
 
 У разі передачі за договором до державних архівних установ, архівних відділів міських рад 
документів Національного архівного фонду, що не належали державі, територіальним 
громадам, умови подальшого користування ними визначаються з колишніми власниками 
зазначеним договором. Зазначений порядок може бути встановлено також у випадках 
передачі документів на зберігання без зміни права власності на них.  
 
Стаття 17. Обмеження доступу до документів 

Національного архівного фонду, 
що належать іншим власникам  

 
 Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, 
установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, архівні установи, засновані 
фізичними особами, мають право обмежити доступ до документів Національного архівного 
фонду з метою забезпечення збереженості документів і захисту прав та законних інтересів 
власників документів або інших осіб. Обмеження встановлюються на вимогу власника 
документів або інших заінтересованих осіб з письмовим повідомленням центрального органу 
виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.  
 
 У випадках, передбачених законом, обмеження, зазначені у частинах четвертій і п'ятій статті 
16 цього Закону та частині першій цієї статті, не поширюються на працівників державних 
архівних установ, суду, правоохоронних, контрольно-ревізійних та податкових органів, які 
виконують службові завдання. Законом можуть бути передбачені інші випадки, коли 
зазначені обмеження не застосовуються. 


