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Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», Правил роботи архівних установ України, затверджених 
наказом Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 р. № 656/5, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р.                                     
за № 584/23116, та Положення про Архівний відділ Чугуївської районної 
державної адміністрації Харківської області, затвердженого розпорядженням 
голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області                      
від 04 квітня 2018 р. № 118, Архівний відділ Чугуївської районної державної 
адміністрації Харківської області здійснює інформаційне забезпечення 
користувачів за їх запитами за наступними видами: 

майнові; 
тематичні; 
соціально-правового характеру.    
 
Майнові – запити, що стосуються підтвердження майнових прав на землю 

та нерухоме майно: 
виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів господарства, 

установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень;  
надання дозволу на реконструкцію та перебудову існуючих споруд;  
закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями;  
введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд;  
виділення житла;  
виготовлення копій ситуаційних, будівельних планів та відповідних 

рішень виконкомів. 
 
Тематичні – запити, що стосуються надання інформації з певної 

проблематики, теми, події, факту за визначений хронологічний період. 
Різновидом тематичного запиту є фактографічний запит щодо встановлення 
або підтвердження певного факту, події, дати. 

 
Запити соціально-правового характеру – запити фізичної або юридичної 

особи, пов’язані із соціальним захистом, спрямовані на забезпечення їх 
законних прав та інтересів, у тому числі пенсійне забезпечення та отримання 
пільг і компенсацій відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань 
України, що передбачають витребування інформації про: 

трудовий стаж та заробітну плату;  
нагороди. 
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Архівні довідки, копії і витяги видають заявнику в разі його особистого 
звернення до Архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації 
Харківської області за пред’явленням паспорта або іншого документа, що 
посвідчує особу, уповноваженій заявником особі – за наявності оформленої                  
в установленому законодавством порядку довіреності.  

Архівні довідки, копії, витяги надсилають заявнику простим поштовим 
відправленням. 

 
Прийомні дні Архівного відділу Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області: 
Вівторок – з 7.00 до 16.00 год. (перерва з 12.00 до 13.00 год.) 
П’ятниця – з 08.00 до 12.00 год.  

 
 


