
 

 

 

 

 

    

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Укрдержархіву 

 

________ № ________ 

 

   

 

 
 

 

Форма № 4  

Найменування 

архівної установи 

Державний архів Харківської області 

_____________№__________________

___________________________ 

(м. Харків) 

 

   

             

          

Звіт        

про стан і обсяг документів Національного      

архівного фонду, що зберігаються в архівних      

підрозділах юридичних осіб – джерел формування 

НАФ, архівних установах, заснованих фізичними 

особами та/або юридичними особами приватного 

права, приватних архівних зібраннях      

на 01.01.2020 
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№ 

з/п 
Назви показників 

Усього 

по 

Україні 

(області) 

У зоні комплектування 

цент-

ральних 

держав-

них 

архівів 

галу-

зевих 

держав-

них 

архівів 

Інституту 

архівознавства 

Національної 

бібліотеки 

України імені 

В. І. Вер-

надського 

Державного 

архіву в 

Автономній 

Республіці 

Крим, 

державних 

архівів 

областей, 

міст Києва і 

Севастополя 

архівних 

відділів 

районних 

державних 

адміністрацій 

архівних 

відділів 

міських 

рад 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Кількість юридичних осіб – 

джерел формування НАФ, що 

передають і не передають 

документи до державних 

архівних установ (архівних 

відділів міських рад) 

управлінську документацію 

(чисельником – загальна 

кількість, знаменником – 

кількість юридичних осіб, що 

мають зведені номенклатури 

справ, погоджені з 

державними архівами) 

 

 

1870 

1338 

   240 

187 

1389 

957 

241 

194 
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2. Кількість юридичних осіб – 

джерел комплектування, 

всього 

1443    234 1061 148 

 з них форм власності:        

 державної 584    161 414 9 

 комунальної 697    17 549 131 

 приватної 162    56 98 8 

3. Кількість архівних установ, 

заснованих фізичними 

особами та/або юридичними 

особами приватного права, 

всього 

6  х х 6 х х 

 з них:        
3.1. заснованих фізичними 

особами 
4  х х 4 х х 

3.2. заснованих юридичними 
особами приватного права 

2  
х х 

2 х х 

4. Кількість юридичних осіб – 

джерел формування НАФ, що 

мають ізольовані приміщення 

архівних підрозділів 

710  

  

188 419 103 

5 Площа архівосховищ 
архівних установ, заснованих 
фізичними особами та/або 
юридичними особами 
приватного права (м

2
) 

 
 

1685,6  

х х 

1685,6 

х х 
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6. Кількість юридичних осіб  – 

джерел формування НАФ, 

архівні підрозділи яких мають 

штатних працівників 

127  

  

71 26 30 

7. Кількість штатних 

працівників, які працюють в 

архівних підрозділах 

юридичних осіб – джерел 

формування НАФ 

 

159  

  

98 31 30 

8. Кількість працівників 
архівних установ, заснованих 
фізичними особами та/або 
юридичними особами 
приватного права 

  

х х 

16 х х 

9. Кількість фондів, що 
зберігаються в архівних 
установах, заснованих 
фізичними особами та/або 
юридичними особами 
приватного права 

  

х х 

11019 

х х 

10. Кількість справ постійного 

зберігання в архівних 

підрозділах юридичних осіб – 

джерел формування НАФ 

(чисельником – загальна 

кількість, знаменником – 

кількість справ, включених до 

описів, схвалених ЕПК) 

510756 

400944 

   299 463 

264 410 

155359 

96507 

55934 

40027 
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11. Кількість справ постійного 

зберігання, що зберігаються в 

архівних підрозділах 

юридичних осіб – джерел 

комплектування понад 

встановлені строки 

281853    216 841 45867 19145 

12. Кількість справ постійного 
зберігання, що зберігаються в 
архівних установах, 
заснованих фізичними 
особами та/або юридичними 
особами приватного права 
(чисельником – загальна 
кількість, знаменником –
 кількість справ, внесених до 
описів, схвалених ЕПК) 

  

х х 

 

----------- 

х х 

13. Кількість справ із кадрових 

питань (особового складу), 

що зберігаються: 

       

13.1 в архівних підрозділах 
юридичних осіб – джерел 
формування НАФ 
(чисельником – загальна 
кількість справ, знаменником 
 – кількість справ, внесених 
до описів, погоджених ЕПК 
державного архіву 
 
 

1381268 

1256452 

    

1 040 539 

1 011 950 

 

216787 

160879 

 

123942 

83623 
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13.2 в архівних установах, 
заснованих фізичними 
особами та/або юридичними 
особами приватного права 
(чисельником – загальна 
кількість, знаменником –
 кількість справ, внесених до 
описів, погоджених ЕПК 
(схвалених ЕК архівного 
відділу районної, районної у 
мм. Києві і Севастополі 
державної адміністрації, 
міської ради) 

 

 

 

376 565 

241 971 

 

х х 

 

 

 

376 565 

241 971 

х х 

14 Кількість справ тимчасового 

зберігання, що зберігаються в 

архівних установах, 

заснованих фізичними 

особами та/або юридичними 

особами приватного права 

 

 

30 154 

 

х х 

 

 

30 154 
х х 

15. Кількість юридичних осіб-

джерел формування НАФ, у 

діяльності яких створюється 

науково-технічна 

документація 

 

 

 

 

 

 

 

43 

    

43 
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16. Кількість одиниць зберігання 

науково-технічної 

документації, що 

зберігаються в архівних 

підрозділах юридичних осіб-

джерел формування НАФ 

 

 

26227 

    

 

26 227 

  

17 Кількість юридичних осіб –

джерел формування НАФ, у 

діяльності яких створюються  

аудіовізуальні документи, 

всього, у т.ч.  

---    ---   

17.1. кінодокументи ---    ---   

17.2. фотодокументи ---    ---   

17.3. фонодокументи ---    ---   

17.4. відеодокументи ---    ---   

18. Кількість одиниць обліку 

аудіовізуальних документів, 

що зберігаються в архівних 

підрозділах юридичних-осіб – 

джерел формування НАФ: 

 

--- 

    

--- 

  

 у т.ч. ---    ---   

18.1. кінодокументів ---    ---   

18.2. фотодокументів ---    ---   

18.3. фонодокументів ---    ---   

18.4. відеодокументів 

 

---    ---   
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19. Кількість музеїв і бібліотек 

(юридичних осіб), що 

зберігають документи НАФ 

постійно 

 

 

4 

 

х х 

 

 

4 

  

20. Кількість одиниць зберігання, 

що зберігаються в музеях і 

бібліотеках (чисельником – 

одиниці зберігання, 

знаменником – їх крайні дати) 

 

 

3477 

1932-

2016 

 

х х 

 

 

3477 

1932-2016 

  

21. Кількість приватних архівних 

зібрань, в яких зберігаються 

документи НАФ 

 

--- 

 

х х 

 

--- 

  

22. Кількість документів НАФ, 

що зберігаються в приватних 

архівних зібраннях 

 

--- 

 

х х 

 

--- 

  

 

 

Заступник директора Державного 

архіву Харківської області 

 

 

 

______ 

 

 

 

                                 Євген  КУЩ 

 (підпис)                                   (власне ім’я, прізвище) 

 

08.01.2020 

  

 

 

 

 

Ольга Гнезділо 715 73 15 

Любов Михасенко 731 26 43  


