
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ІІІ   СЕСІЯ   VIII СКЛИКАННЯ     
 ПРОЄКТ   

РІШЕННЯ №  
 

__.__.2022 м.  Хуст 

Про передачу документів нотаріального 

діловодства Кривської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області  

до Кривського старостинського округу  

 

  У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5., керуючись 

рішенням І сесії VIII скликання Хустської міської ради №14 від 17.12.2020 

року, Хустська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А :  

 

 1. Затвердити акт прийому-передачі документів нотаріального діловодства 

Кривської сільської ради Хустського району Закарпатської області до 

Кривського старостинського округу (Додаток). 

 2. Визначити керуючу справами виконавчого комітету Хустської міської 

ради відповідальною особою за здійснення та організацію приймання-передачі 

документів нотаріального діловодства Кривської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Кривського старостинського округу. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію із гуманітарних питань: освіти, науки, культури, молоді і 

спорту, охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім’ї, соціального захисту 

населення, міжнаціональних, міжнародних, міжконфесійних відносин, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики та врегулювання 

конфлікту інтересів. 

 

Міський голова                                                                                  Володимир КАЩУК 

 

                                                                  



                                                                   Додаток  

до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради 

                                                                    VІІІ скликання від __.__.2022р. № ___ 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                          рішенням ІІІ сесії Хустської міської ради  

                                                                            VІІІ скликання від __.__.2022р. № ___ 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі документів нотаріального діловодства Кривської сільської 

ради Хустського району  

Закарпатської області до Кривського старостинського округу станом на 

“__”____2022 рік 

 

 

“___”_________ 2022 року                                                                        №______ 

 

Згідно ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», частини 4 підрозділу 3 Розділу XIV Правил організації 

діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5. 

 

У зв’язку із припиненням юридичної особи – Кривської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області шляхом приєднання до Хустської 

міської ради голова Комісії  з реорганізації Кащук В.П. передає, а  керуюча 

справами виконавчого комітету Хустської міської ради Маханець Г.В. приймає 

та передає документи нотаріального діловодства Кривської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області старості Кривського старостинського 

округу Сугай Ф.М. згідно наступного переліку: 
 

№ 

з/п 

№  і назва опису Кількість 

примірників 

опису 

Кількість  

справ 

Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1966 р. ) 

2 1 2 

аркуші 

2 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1967 р. ) 

2 1 9 

аркушів 

3 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1968 р.) 

2 1 8 

аркушів 

4 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (07.01.1969 

р. – 29.01.1971 р.) 

2 1 14 

аркушів 



5 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1969 р. ) 

2 1 4 

аркуші 

6 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (07.01.1974 

р. – 26.06.1975 р.) 

2 1 14 

аркушів 

7 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1970 р. - 

1975 р.) 

2 1 22 

аркуші 

8 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (02.01.1975 

р. – 10.02.1976 р.) 

2 1 13 

аркушів 

9 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1976 р. - 

1978 р.) 

2 1 13 

аркушів 

10 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (15.01.1979 

р. – 19.09.1979 р.) 

2 1 2 

аркуші 

11 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1979 р.) 

2 1 5 

аркушів 

12 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (21.01.1980 

р. – 27.11.1980 р.) 

2 1 2 

аркушів 

13 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1980 р.) 

2 1 6 

аркушів 

14 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (05.03.1982 

р. – 12.01.1983 р.) 

2 1 3 

аркуші 

15 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1981 р. - 

1983 р.) 

2 1 10 

аркушів 

16 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (28.01.1984 

р. – 24.12.1984 р.) 

2 1 4 

аркушів 

17 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (26.01.1985 

р. – 02.12.1986 р.) 

2 1 12 

аркушів 

18 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1984 р. - 

1986 р.) 

2 1 28 

аркушів 

19 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій 

(05.01.1987р.–30.12.1987 р.) 

2 1 8 

аркушів 

20 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1987 р. - 

1988 р.) 

2 1 38 

аркушів 



21 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (12.01.1988 

р. – 21.12.1990 р.) 

2 1 12 

аркушів 

22 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1989 р.) 

2 1 27 

аркушів 

23 Заповіти,  засвідчені 

сільською радою (1990 р.) 

2 1 11 

аркушів 

24 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (07.02.1991 

р. – 28.09.1993 р.) 

2 1 50 

аркушів 

25 Заповіти,  засвідчені 

сільською радою (1991р.) 

2 1 13 

аркушів 

26 Заповіти,  засвідчені 

сільською радою (1992 р.) 

2 1 7 

аркушів 

27 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1993 р.) 

2 1 7 

аркушів 

28 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (20.01.1994 

р.– 25.12.2002 р.) 

2 1 60 

аркушів 

29 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1994 р.) 

2 1 5 

аркушів 

30 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1995 р.) 

2 1 7 

аркушів 

31 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1996 р.) 

2 1 2 

 аркуші 

32 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1997р.) 

2 1 8 

 аркушів 

33 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1998 р.) 

2 1 21 

аркуш 

34 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (1999 р.) 

2 1 27 

аркушів 

35 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2000 р.) 

2 1 35 

 аркушів 

36 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2001 р.) 

2 1 31 

аркуш 

37 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2002 р.) 

2 1 32 

 аркуші 

38 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (10.02.2003 

р. – 28.12.2007 р.) 

2 1 74 

аркушів 

39 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2003 р.) 

2 1 17 

аркушів 

40 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2004 р.) 

2 1 16 

 аркушів 



41 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2005 р.) 

2 1 20 

аркушів 

42 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2006 р.) 

2 1 12 

 аркушів 

43 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2007 р.) 

2 1 29 

 аркушів 

44 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій 

(14.01.2008р. – 15.05.2014р.) 

2 1 51 

аркуш 

45 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2008 р.) 

2 1 18 

аркушів 

46 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2009 р.) 

2 1 16 

аркушів 

47 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2010 р.) 

2 1 12 

аркушів 

48 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2011 р.) 

2 1 8  

аркушів 

49 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2012 р.) 

2 1 14 

аркушів 

50 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2013 р.) 

2 1 13 

аркушів 

51 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (18.06.2014 

р. – 14.11.2018 р.) 

2 1 95 

аркушів 

52 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2014 р.) 

2 1 10 

аркушів 

53 Заповіти, засвідчені 

сільською радою ( 2015 р.) 

2 1 14 

 аркушів 

54 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2016 р.) 

2 1 4 

аркуші 

55 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2017 р.) 

2 1 13 

аркушів 

56 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2018 р.)  

2 1 19 

аркушів 

57 Журнал реєстрації 

нотаріальних дій (02.01.2019 

р. - 10.12.2020 р.) 

2 1 102 

аркуші 

58 Заповіти, засвідчені 

сільською радою (2019 р.)  

2 1 5 

аркушів 

59 Заповіти, засвідчені 

сільською  радою (2020 р.) 

2 1 33 

аркуші 

 

 

 



Номери відсутніх справ 0 (нуль) справ. Усього прийнято 59 (п’ятдесят дев’ять) 

справ                                                                                                 (цифрами і словами) 

          
 

Цей акт складено у трьох примірниках, по одному для кожної сторони. 

 

 

Голова Комісії з 

реорганізації, Хустський 

міський голова 

Керуюча справами 

виконавчого комітету 

Староста Кривського 

старостинського  округу 

   

 

_________(Кащук В.П.) 

 

_______(Маханець Г.В.) 

 

________(Сугай Ф.М.) 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Василь ГУБАЛЬ 
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