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Щодо  порядку складання паспорту архіву 

державної нотаріальної контори, 

приватного нотаріуса 
 

   Типова номенклатура справ державної нотаріальної контори, приватного 

нотаріуса за індексом 03-01 передбачає справу «Паспорт архіву». Строк 

зберігання цієї справи  - до ліквідації. Разом з тим в Правилах ведення 

нотаріального діловодства не викладені вимоги щодо порядку його складання. 

  Згідно п. 7.2.13 Правил роботи архівних підрозділів органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організації, 

затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/55989. 

паспорт архіву призначено для сумарного обліку справ постійного, тривалого 

(понад 10 років) зберігання та з особового складу. У паспорті також наводяться 

відомості  про приміщення архіву та його працівників. 

Форма паспорта архіву наведена в додатку 17 до Правил роботи архівних 

підрозділів. 

Завідувачі державних нотаріальних контор, приватні нотаріуси 

складають два примірника паспорту і надсилають один примірник поштою або 

нарочно до Львівського державного нотаріального архіву для залучення до 

наглядової справи фондоутворювача. Другий примірник зберігається у справах 

державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса  до ліквідації. 

Згідно з Правилами ведення нотаріального діловодства справи 

постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та з особового складу, які 

закінчені в діловодством  повинні передаватися до архіву нотаріальної контори, 

приватного нотаріуса. Тобто у 2012 році до архіву державної нотаріальної 

контори, приватного нотаріуса  передаються справи за 2011 рік.    



Враховуючи, що паспорт архіву  призначений для сумарного обліку 

справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання та особового складу, 

що містяться в архіві, то при внесенні відомостей до паспорту  рахуються справи, 

які вже передані до архіву державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса. 

Тобто при складанні паспорту архіву станом на 1 грудня 2012 року справи за 2011 

рік повинні вже знаходитись в архіві. 

Стосовно внесення деяких відомостей до паспорту архіву роз’яснюю 

наступне. 

В паспорті архіву обов’язково зазначається: 

кому надсилається: Львівський державний нотаріальний архів  

ким надсилається :  вказується повна назва нотаріальної контори або                         

                                  приватного нотаріуса. 

Найменування установи, організації, підприємства та їх 

підпорядкованість:  Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у 

Львівській області,  повна назва нотаріальної контори або                          

приватного нотаріуса. 

Дата створення: для державних нотаріальних контор – дата наказу про 

створення контори; для приватного нотаріуса  - дата реєстрації приватного 

нотаріуса по певному нотаріальному округу. 

В паспорті архіву вказують відомості про справи постійного, тривалого 

(понад 10 років) зберігання та з особового складу. В паспорті архіву не 

враховуються справи тимчасового (до 10 років) зберігання. 

Для державних нотаріальних контор: якщо справи не передавались на 

зберігання до державного нотаріального архіву, в паспорті вказуються сумарні 

відомості з дати утворення нот контори по останній закінчений діловодний рік, у 

разі передачі справ за певний період на зберігання до нот архіву, вказуються 

відомості стосовно тих справ, що фактично зберігаються в архіві нот контори. 

Для приватних нотаріусів: вказуються сумарні відомості за період з 

початку нотаріальної діяльності по останній закінчений діловодний рік. 

В строках 2.1.1 і 2.3.1 паспорта вказуються дані по той рік включно, по 

який погоджені описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та 

з особового складу.   

При заповненні паспорта архіву в деяких регіонах склалася практика 

зазначати в кожній з категорій справ  з початку кількість справ за поточний 

звітний рік, а потім суму кожної категорії справ за період роботи 

фондоутворювача, що дозволяє швидше підрахувати кількість справ за поточний 

рік.    

В розділі ІІ Відомості про приміщення – вказують коротку 

характеристику приміщення архіву нотаріальної контори, приватного нотаріуса. 

В розділі ІІІ Відомості про кадри – вказують: 

державні нотаріальні  контори  - всіх працівників, згідно штатного 

розпису; 

приватні нотаріуси – себе та осіб, які перебувають в трудових відносинах 

з нотаріусом.     

 



Паспорт архіву складається щорічно в двох примірниках, один 

надсилається відповідній архівній установі, не пізніше 1 грудня року, за який він 

складений , а другий залишається в архіві контори, нотаріуса. 

Погодження паспорту з будь-якими установами  (комісіями) не 

передбачено. 

 

Завідуюча Львівським державним 

       нотаріальним архівом                                                             О.М.Бичківська            

  

 

 

 

 

 

 

 Приклад заповнення паспорту архіву приватного нотаріуса  
 

  

 

Кому надсилається    Львівський  державний нотаріальний архів 

 

Ким надсилається  Приватний нотаріус Львівського  міського нотаріального округу 

                                Іванов Іван Іванович. 

що знаходиться за адресою: 79000, місто Львів, вулиця _______. 
 

ПАСПОРТ 

      Архівного підрозділу установи, організації, підприємства за 2011 рік 

 
Найменування установи, організації, 

підприємства та їх підпорядкованість 

Дата створення установи, організації, 

підприємства 

Міністерство юстиції України, Головне 

управління юстиції у Львівській області, 

Львівській  міський нотаріальний округ 

приватний нотаріус  

Іванов Іван Іванович 

Свідоцтво на право заняття нотаріальною 

діяльністю  № ____, видане Міністерством 

юстиції України  ______ року, 

Реєстраційне посвідчення про реєстрацію 

приватної нотаріальної діяльності  № ____, 

видане Головним управлінням юстиції у 

Львівській області _______ року   

 

І. Відомості про документи: 
 

№ з/п Назва 

показників 

кількість Крайні дати 

1. Фондів 1 03 липня 2007 року – 

30 грудня 2011 року 
2. Справ  

 

34         04 січня - 

30 грудня 2011 року 

 
120 

03 липня 2007 року – 

30 грудня 2011 року 

  у тому числі   



№ з/п Назва 

показників 

кількість Крайні дати 

2.1. Постійного 

зберігання 

з них: 

2         04 січня –  

30 грудня 2011 

 
12 

03 липня 2007 року – 

30 грудня 2011 року 

 З них    

2.1.1. Унесених в 

описи,що 

затверджені 

ЕК 

         

8 03 липня 2007 року – 

30 грудня 2009 року 
2.1.2. Що 

зберігаються 

понад  

установлені  

строки 

------ ---------- 

2.2 З особового 

складу  

 

------ 

 

------ 

 

 

------ 

------ 

 

 З них    

 

2.1.1 
Унесених в 

описи 
------ 

 

------ 

 

 

 

------ 

------ 

 

2.3. Тривалого 

(понад 10 

років) 

зберігання  

20 

 

04 січня - 

30 грудня 2011року 

 

56 

03 липня 2007 року – 

30 грудня 2011 року  

2.3.1. Внесених в 

описи   
 

 

 

 

 

28 

03 липня 2007 року – 

30 грудня 2009 року 

 

ІІ. Відомості про приміщення: 

 
Площа архівосховища 

в м.кв. 

Ступень 

завантаженості у % 

Коротка 

характеристика 

приміщення 

Наявність робочих 

кімнат, читального залу 

                  1                  15  Шафа металева 

3 металеві полиці 

 

-------- 

  металеві жалюзі не 

вікнах, 

 

 

  Вогнегасник 

 

 



  Охоронна, пожежна 

сигналізація 

 

 

 

 

 

3. Відомості про кадри: 

 
Кількість 

штатних 

працівників 

Прізвище, ім’я, по батькові Освіта, фах Стаж роботи 

           1 Іванов Іван Іванович Вища юридична, нотаріус Загальний – 6 

років 

Нотаріальний – 

4 років. 

 

        2 

 

 Лех Ірина Орестівна Вища юридична, помічник 

нотаріуса 

 Загальний 1 

рік, 

Нотаріальний – 

1 рік 

 

 

Адреса:   79000, місто Львів, вулиця  

телефон: __________ 

 

 

 
Приватний нотаріус  Львівського о міського  

нотаріального округу 

                                                        _____________________________________ Іванов І.І.  

 

« _____» _________________20       рік 

 

        

 

 


