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Строки зберігання
документів:
cлужбові листи
З ЦІЄЇ ПУБЛІКАЦІЇ МИ РОЗПОЧИНАЄМО ЦИКЛ СТАТЕЙ, ПРИСВЯЧЕНИЙ
СТРОКАМ ЗБЕРІГАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ТА
ОБЛІКОВО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ФОРМ

ОЛЕНА ЗАГОРЕЦЬКА,
канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства
Українського науково дослідного інституту архівної справи та документознавства

А

ктуальність цієї теми пов’язана з виданням наказу
Міністерства юстиції України «Про затвердження
Переліку типових документів, що створюються під
час діяльності органів державної влади та місцевого самов
рядування, інших установ, підприємств та організацій, із за
значенням строків зберігання документів» від 12 квітня
2012 року № 578/5. Цей наказ, а отже і новий Перелік, набу
ває чинності з 1 січня 2013 року, тож пропонуємо заздалегідь
підготуватися до роботи з новим документом.
Службові листи — це узагальнена назва великої групи управ
лінських документів, що є одними з основних засобів обміну
інформацією різних підприємств, установ і організацій
(далі — організація) між собою, а також із приватними особа
ми. Слід зазначити, що листування становить майже 80 % від
загального обсягу документообігу будь якої організації. Тож
визначення строків зберігання саме службових листів потре
бує особливої уваги працівників служби діловодства.
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Детальний ко
ментар до но
вого Переліку
читайте
у
найближчих
н о м е р а х
журналу «Сек
ретарь рефе
рент»

Умения и навыки

Відповідно до Переліку типових документів, що створю
ються під час діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій,
із зазначенням строків зберігання документів (далі — Перелік)
строки зберігання листів коливаються від одного до 10 років.
Деякі листи в організаціях, у діяльності яких створюються до
кументи Національного архівного фонду (далі — НАФ), навіть
підлягають постійному зберіганню, зокрема це:
• листи, підготовлені на виконання доручень органів дер
жавної влади і органів місцевого самоврядування (ст. 6, п. «а»);
• листи, що підтверджують правонаступність на майно ор
ганізації (ст. 36);
• листи про відчуження нерухомого майна організацій для
державних, комунальних потреб (ст. 52);
• листи, підготовлені у відповідь на звернення громадян, що
містять пропозиції про суттєві зміни в роботі організації або про
усунення серйозних недоліків та зловживань (ст. 82, п. «а»).
Втім, згідно зі статтями нового Переліку переважну біль
шість службових листів все ж таки слід зберігати 5 років
на відміну від статей Переліку, затвердженого наказом Голов
ного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від
20 липня 1998 року № 41, у яких для різних видів службових
листів було визначено строк зберігання 3 роки.

Полезная информация

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ ЛИСТІВ
ТА ПРИМІТКИ ДО СТАТЕЙ ПЕРЕЛІКУ
Витяг з Переліку типових документів, наведений у додатку,
стане у пригоді під час визначення і внесення до індивідуальної
номенклатури конкретних справ, до складу яких входять листи.
У пропонованому витязі тематично охоплено листи з найрізно
манітніших видів діяльності, зокрема, з організації системи
управління, прогнозування, планування, ціноутворення, фі
нансування, кредитування, оподаткування, обліку та звітності,
трудових відносин, роботи з кадрами, соціально побутових
питань, з науково інформаційної та видавничої діяльності,
маркетингу і реклами продуктів та послуг, економічної, науко
во технічної, військово технічної, культурної і правової спів
праці із зарубіжними країнами, матеріально технічного поста
чання, адміністративно господарського обслуговування тощо.
Для деяких справ, що містять листи тимчасового зберіган
ня, поряд із визначеним строком проставлено позначку
«ЕПК», яка означає, що рішення про внесення у НАФ або
Секретарь референт, № 07 (115), 2012
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Додаток

Витяг
з Розділу І «Документи, що створюються в управлінській діяльності» Переліку

Работа с документами

Номер
статті

1

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

6

Види документів

Доручення органів державної
влади, органів місцевого само
врядування; документи (довідки,
огляди, доповіді, розрахунки,
листи) з виконання доручень:

5

Надіслані до відома —
доки не мине потреба

1

Пост.1

10 р.1

б) з адміністративно
3 р.
господарських питань
Листування з центральними та 5 р. ЕПК
місцевими органами держав
ної влади, органами місцевого
самоврядування з основних
(профільних) питань діяльності

3 р.

23

Листування з підвідомчими
5 р. ЕПК
(підпорядкованими) та іншими
організаціями з основних
(профільних) питань діяльності

5 р.

24

Листування з організаційних
питань діяльності

3 р.

3 р.

25

Листування про організацію
роботи постійно діючих науко
вих, науково технічних, екс
пертних, методичних, педа
гогічних, консультативних та
інших комітетів, рад, комісій,
робочих груп

3 р.

3 р.

26

Листування про розроблення,
застосування та роз’яснення
правил, положень, інструкцій;
методичних вказівок та реко
мендацій

3 р.

3 р.

22

Примітка

2
3
4
1. Листи з питань організації системи управління

а) з основної діяльності

8

В організаціях,
у діяльності яких
створюються доку
менти НАФ
В організаціях,
у діяльності яких
не створюються
документи НАФ

Строк зберігання
документів

5 р.
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Продовження додатка

49

Договори, довіреності на
10 р.1
право управління майном та ЕПК
документи (акти, рішення,
листи тощо) про передачу
майна у довірче управління

10 р.1

52

Документи (постанови, пе
реліки майна, акти, розра
хунки, витяги з реєстрів, ли
сти) про відчуження нерухо
мого майна для державних,
комунальних потреб

До лі
квідації
органі
зації

66

Документи (доповіді, стено
грами, протоколи, тези до
повідей, запрошення, рек
ламні проспекти, тематичні
фотоальбоми, відеозаписи,
листи) про організацію і про
ведення професійних свят,
вручення нагород:

Пост.

а) за місцем проведення

5 р. ЕПК 5 р.

б) в інших організаціях

Доки не Доки не
мине
мине
потреба потреба

67

Вітальні адреси, листи,
телеграми з приводу
ювілейних дат колективів
та окремих осіб

1 р.1

68

Листування з організаційних 5 р. ЕПК 5 р.
питань діяльності, у тому
числі створення, реєстрації,
акредитації, ліцензування,
сертифікації, атестації, ре
організації, ліквідації ор
ганізації

69

Листування про скликання
з’їздів, конгресів, конфе
ренцій, нарад, семінарів,
проведення конкурсів, ог
лядів, змагань

Секретарь референт, № 07 (115), 2012

3 р.

1 р.2

Після закінчення дії договору
(довіреності)

1

Работа с документами

До лі
квідації
органі
зації

Умения и навыки

Документи (акти, протоколи, Пост.
висновки, листи) про
підтвердження правонаступ
ності на майно організації

Урядові, що належать видат
ним митцям, діячам науки і
техніки, — пост.
2
Урядові, що належать видат
ним митцям, діячам науки і
техніки, —до ліквідації ор
ганізації
1

Полезная информация

36

3 р.
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70

Листування про встановлен
ня виробничих, наукових,
культурних зв’язків між ор
ганізаціями

3 р.

3 р.

71

Листування про затверд
ження та зміну штатів

1 р.

1 р.

80

Документи (акти, постанови, 5 р.1
рішення, довідки, доповідні
та пояснювальні записки,
висновки, листи) службових
розслідувань

5 р.1

81

Документи (довідки, до
повідні записки, звіти, лис
ти) про виконання рішень
(приписів), пропозицій за
результатами обстежень,
перевірок і ревізій

5 р.

82

Звернення (пропозиції,
заяви, скарги) громадян та
документи (листи, довідки,
акти) з їх розгляду:

Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

Продовження додатка

10

5 р. ЕПК

1

Після винесення рішення

У разі неодноразового звер
нення — 5 р. після останнього
розгляду

1

а) що містять пропозиції про Пост.
суттєві зміни в роботі ор
ганізації або про усунення
серйозних недоліків та злов
живань

5 р.

б) особистого та друго
рядного характеру

5 р.1

5 р.1

84

Листування про проведення 5 р.
перевірок і ревізій в орга
нізації

5 р.

85

Листування про перевірку
пропозицій, заяв, скарг гро
мадян; про надання запитів
на публічну інформацію

5 р.

88

Документи (постанови,
5 р. ЕПК
рішення, приписи, акти,
висновки, запити, довідки,
листи) з питань дотримання
норм законодавства,
вирішення конфліктів, спорів
та інших правових питань

5 р.

92

Документи (огляди, довідки, 5 р. ЕПК
доповідні записки, відомос
ті, листи) про організацію та
стан правової роботи

5 р.

5 р.
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Документи (висновки, до
відки, листи) з проведення
правової експертизи

5 р. ЕПК

5 р.

95

Листування про встановлен
ня права власності юридич
них та фізичних осіб

5 р. ЕПК

5 р.

96

Листування з правових
питань, у тому числі про
роз’яснення законодавства

3 р.

3 р.

97

Листування щодо
проставлення апостиля

5 р.

—

98

Листування про складення
договорів та угод, форми
договорів

3 р.

3 р.

99

Листування претензійне про 3 р.1
постачання, підряди та
послуги

3 р.1

1

100

Листування про виконання
вироків, рішень, ухвал
судових органів

3 р.1

3 р.

1

101

Листування про ад
міністративні стягнення

1 р.

1 р.

110

Документи (проекти, виснов 3 р.1
ки, відгуки, рецензії, листи) з
підготовки відомчих (галузе
вих) переліків документів зі
строками зберігання

3 р.1

117

Документи (акти, довідки,
листи) про порушення пра
вил пересилання доку
ментів

1 р.

1 р.

132

Заяви, запити громадян і
5 р.
організацій про надання
архівних довідок, копій, ви
тягів з документів та доку
менти (архівні довідки, копії,
витяги, листи відмови) з їх
виконання

5 р.

133

Документи (заяви, дозволи, 5 р. ЕПК
листи) про допуск до
роботи з архівними
документами

5 р.

Секретарь референт, № 07 (115), 2012

З експорту та імпорту —
10 р.
У частині виконання фінансо
вими органами відшкодування
збитків або виплати компен
сації за конфісковане майно —
пост.

Після затвердження
Полезная информация

1

Умения и навыки

93

Работа с документами

Продовження додатка
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Продовження додатка
136

Листування про організа
3 р.
ційно методичні питання ді
ловодства й архівної справи

3 р.

Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

2. Листи з питань прогнозування, планування, ціноутворення
150

Документи (доповіді, до
5 р. ЕПК 5 р.
відки, розрахунки, звіти,
листи) про розроблення і
коригування прогнозів (пер
спективних планів) розвитку
організації

151

Листування про розроблен
ня, погодження та хід вико
нання державних цільових
програм соціально еко
номічного розвитку

5 р. ЕПК —

152

Листування з питань
методології прогнозування

5 р. ЕПК 5 р.

165

Листування з питань
планування

3 р.

171

Листування з питань
5 р. ЕПК 5 р.
ціноутворення
3. Листи з питань фінансування, кредитування,
оподаткування та справляння обов’язкових платежів

175

Документи (розрахунки,
довідки, відомості, доручен
ня, обґрунтування, листи)
про розроблення та зміни
фінансових планів (балансу
прибутків та видатків)

3 р.

3 р.

177

Документи (розрахунки,
довідки, відомості, доручен
ня, обґрунтування, листи)
про розроблення та зміни
планів фінансування (балан
су прибутків та видатків) та
кредитування

3 р.

3 р.

201

Документи (акти, виписки
5 р.
банків, відомості, розрахун
ки, листи) про амортизаційні
відрахування організації
Документи (розрахунки,
5 р.
аналітичні довідки, виснов
ки, листи) про утворення,
накопичення обігових коштів
та про розрахунки за обіго
вими коштами

5 р.

202

12

3 р.

5 р.
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Продовження додатка
5 р.1

215

Інноваційні проекти на
впровадження науково
технічних розробок, нових
технологій у виробництво
та документи (гарантійні
листи, ліцензії, довідки,
заявки, контракти, обґрун
тування, фінансово еко
номічні розрахунки) до
них:
а) прийняті до
впровадження

Пост.

10 р.

б) відхилені

3 р.

3 р.

220

Листування про
фінансування всіх видів
діяльності

3 р.

3 р.1

221

Листування про розподіл,
3 р.
регулювання, відпуск коштів
підвідомчим організаціям за
затвердженими фінансови
ми планами

3 р.

222

Листування про позакошто
рисні й цільові асигнування

5 р. ЕПК

5 р.

223

Листування про економічні
нормативи

3 р.

3 р.

224

Листування з банками про
капіталовкладення та про
розгляд документів, що
подаються до банків

3 р.

3 р.

225

Листування про валютні
відрахування та їх
використання

5 р.1

5 р. 2

Секретарь референт, № 07 (115), 2012

1

Після закриття рахунку

Работа с документами

5 р.1

1

Умения и навыки

Документи (положення,
картки, листи) про відкрит
тя в організаціях банку роз
рахункових і поточних ра
хунків та оформлення по
вноважень на проведення
грошово розрахункових
операцій за рахунками

Листування про фінансу
вання закордонних відря
джень — 10 р.

1

Полезная информация

209

Листування із зовнішньотор
говельними організаціями —
10 р. ЕПК
2
Листування із зовнішньотор
говельними організаціями —
10 р.
1
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Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

Продовження додатка
226

Листування про залучення до 3 р.
господарського обігу товар
но матеріальних цінностей

3 р.

227

Листування про поточне фі 3 р.
нансування та кредитування

3 р.

228

Листування з питань
бюджетної політики

3 р.

3 р.

229

Листування з фінансовими 3 р.
органами про поточні бюд
жетні операції, стан і закрит
тя поточних і розрахункових
рахунків

3 р.

230

Листування з банками за не 3 р.
сплаченими рахунками і за
відмовами банків у сплаті
рахунків

3 р.

231

Листування про скорочення 3 р
адміністративно госпо
дарських витрат та про вит
рати на утримання апарату
управління

3 р.

232

Листування про порушення
фінансової дисципліни

3 р.

3 р.

233

Листування про взаємні
розрахунки і перерозрахун
ки за здану продукцію

3 р.

3 р.

234

Листування з інноваційної
3 р.
діяльності
Листування про розміщення 5 р.
акцій, вкладів, нарахування
дивідендів

3 р.

236

Листування з організації
та проведення конкурсних
торгів

3 р.

3 р.

237

Листування про зміни
підписів

3 р.

3 р.

238

Листування з організації
та методики фінансування

3 р.

3 р.

257

Листування про кредитні
операції

5 р.

5 р.

258

Листування про видачу та
повернення позик, кредитів

5 р.1

5 р.1

259

Листування про заявки на
кредити

1 р.

1 р.

235

14

5 р.

Після сплати позики,
кредиту

1
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Продовження додатка
5 р.1

270

Документи (розрахунки,
5 р.
довідки, таблиці, листи) про
податки і збори (обов’язкові
платежі), про відрахування
до бюджетів з прибутків

5 р.

271

Документи (акти, звірки,
довідки, листи) про сплату
податків і зборів (обов’язко
вих платежів) у бюджет за
рахуваннями цінними папе
рами, постачанням про
дукції, робіт, послуг

5 р.1

5 р.1

272

Документи (рішення, пові
домлення, довідки, звіти, за
яви, листи) про списання,
реструктуризацію, розстро
чення заборгованості зі стра
хових внесків, єдиного вне
ску на загальнообов’язкове
державне соціальне страху
вання та інших платежів

5 р.

5 р.

Секретарь референт, № 07 (115), 2012

За умови завершення пе
ревірки державними подат
ковими органами з питань
дотримання податкового за
конодавства, а для органів
виконавчої влади, держав
них фондів, бюджетних ор
ганізацій, суб’єктів господа
рювання державного секто
ру економіки, підприємств і
організацій, які отримували
кошти з бюджетів усіх рівнів
та державних фондів або
використовували державне
чи комунальне майно, —
ревізії, проведеної органа
ми державної контрольно
ревізійної служби за сукуп
ними показниками фінансо
во господарської діяльності.
У разі виникнення спорів
(суперечок), порушення
кримінальних справ,
відкриття судами прова
дження у справах — зберіга
ються до ухвалення остаточ
ного рішення

1

1

Работа с документами

5 р.1

Умения и навыки

Документи (акти, довідки,
відомості, платіжні реєстри,
довіреності, листи) про
надходження податків і
зборів (обов’язкових
платежів) у бюджети та
державні цільові фонди

Полезная информация

269

Див. примітку до статті 269
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Продовження додатка

Работа с документами

280

Документи (протоколи, поста
5 р.1
нови про адміністративні право
порушення, квитанції про сплату
штрафів, листи) про адміністра
тивні правопорушення податко
вого законодавства та законо
давства про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхуван
ня (страхових внесків)
Документи (протоколи, акти, 10 р.
оцінні висновки, описи, ух
ЕПК
вали судів, виконавчі листи)
про відчуження майна через
несплату податків і зборів
(обов’язкових платежів)

5 р.1

282

Документи (запити, довідки, 5 р.
повідомлення, звіти, відо
мості, листи) про заборго
ваність до бюджету

5 р.

283

Декларації, що відобража
ють звітність усіх платників
податків та документи (роз
рахунки, звіти, відомості, за
яви, заявки, довідки, картки,
листи, перерахунки, платіжні
документи, виклики) до них
Документи (розрахунки, заяви,
рішення, списки, відомості,
листи) про звільнення від спла
ти податків і зборів (обов’язко
вих платежів), надання пільг,
кредитів, відстрочок від спла
ти, розстрочки на сплату або
відмови в їх наданні
Листування з питань оподат
кування усіх видів діяльності
Листування з судовими,
правоохоронними органами
про справи, пов’язані із
платежами у бюджети та
державні цільові фонди
Листування з органами дер
жавної податкової служби
про порушення при стягненні
податків і зборів (обов’язко
вих платежів) та оскарження
дій адміністрації

5 р.1

5 р. 1

5 р.

5 р.

5 р.

5 р.

3 р.1

3 р.1

1

Після прийняття рішення

3 р.1

3 р.1

1

Після прийняття рішення

Умения и навыки

281

Полезная информация

287

288
289

290

16

Після накладення
адміністративного стягнення

1

10 р.

Декларації держслужбовців
зберігаються в особових
справах — 75 р.

1

Секретарь референт, № 07 (115), 2012

SR_07_2012.qxd

27.06.2012

11:01

Page 17

ДІЛОВОДСТВО
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Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

знищення цих документів для організацій — джерел форму
вання НАФ приймають експертно перевірні комісії держав
ного архіву (далі — ЕПК). У цих випадках після завершення
визначеного строку проводиться додаткова експертиза цін
ності цих справ і остаточне рішення приймає ЕПК відповідної
державної архівної установи, в зоні комплектування якої пе
ребуває організація фондоутворювач.
Відмітка «Доки не мине потреба» означає, що листи, які
зберігаються в цій справі, мають тривале практичне значен
ня. Строк їх зберігання визначається самою організацією, але
не може бути меншим одного року.
Строк зберігання «До ліквідації організації» означає, що
справи з листуванням зберігаються в організації безстроко
во, а в разі ліквідації організації вони підлягають повторній ек
спертизі цінності, і залежно від її результатів ті з листів, які
зачіпають права й інтереси громадян, передаються за описа
ми справ до місцевих архівних установ, створених органами
влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами ви
конавчої влади та органами місцевого самоврядування для
зберігання архівних документів, що не належать до НАФ.
Втім, якщо такі місцеві архівні установи на відповідній тери
торії не створені, зазначені документи передаються до дер
жавних архівних установ, архівних відділів міських рад. При
цьому зауважимо, що строк зберігання «До ліквідації ор
ганізації» переважним чином встановлено для організацій, у
діяльності яких не створюються документи НАФ.
Обчислення конкретних строків зберігання (як от: 1 рік,
3 роки, 5 років) управлінських документів, зокрема листів,
проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх
діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання
справ, завершених діловодством у 2012 році, починається з
1 січня 2013 року.
До деяких статей у відповідній графі наводяться примітки,
в яких зазначено ознаки виокремлення певних видів доку
ментів або конкретних документів, строки зберігання яких
відрізняються від зазначених у графах 3, 4 Переліку. Напри
клад, до статті 99, що містить претензійні листи про поста
чання, підряди та послуги, строк зберігання яких — 3 роки,
наведено уточнюючу примітку: «З експорту та імпорту —
10 років».
Примітки «Після винесення рішення», «Після заміни нови
ми», «Після сплати позики, кредиту», «Після зняття виробів з
виробництва», «Після введення об’єкта в експлуатацію» тощо
свідчать, що обчислення строку, зазначеного в графах 3 і 4
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Работа с документами

Переліку, здійснюється з указаного моменту. Наприклад,
відповідно до статті 80 серед інших документів у справі мо
жуть зберігатися листи, що стосуються службових розсліду
вань. Строк зберігання таких листів — 5 років. При цьому до
статті наводиться примітка — «Після винесення рішення», яка
пояснює, що ці п’ять років мають обчислюватися не від дати
реєстрації листа і навіть не від дати завершення справи у
діловодстві, а лише з моменту винесення рішення щодо кон
кретного службового розслідування.
Примітки до статей Переліку мають обов’язково врахову
ватися під час складання номенклатур справ та проведен
ня експертизи цінності документів у конкретних органі
заціях.

ПОРАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЛИСТІВ У СПРАВИ

Полезная информация

Умения и навыки

Під час формування справ й визначення їх строків зберіган
ня в жодному разі не можна відокремлювати вхідну кореспон
денцію від вихідної. Строки зберігання службових листів за
лежать лише від цінності інформації, що міститься в них.
Отже, листування у справах групується не за принципом
«вхідні документи — вихідні документи», а за змістом та корес
пондентською ознакою і систематизується в хронологічній
послідовності: документвідповідь йде за документомзапитом.
У результаті ініціативні листи та відповіді на них у справах станов
лять єдиний комплекс взаємопов’язаних документів, що стосу
ються певних питань, тем, проблем тощо, вирішення яких нале
жить до компетенції організацій та приватних осіб, що ведуть
між собою листування.
Крім того, групуючи службові листи у справи, слід до
тримуватися таких вимог:
• у справи вміщують оригінали вхідних листів та відпуски
вихідних листів, а копії листів, отримані факсом, підкладати
до справ не дозволяється;
• якщо оригінал листа на вимогу адресанта підлягає по
верненню, то до справи підкладають засвідчену в установле
ному порядку копію цього листа, оформлену відповідно до
вимог чинних нормативно правових актів і стандартів щодо
оформлення документів;
• не допускається включення до справ чернеток, розмно
жених копій та листів, що підлягають поверненню;
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Работа с документами

• листи групують у справи за один рік, за винятком доку
ментів, уміщених у перехідні (що завершуються в наступному
році) справи, наприклад, якщо лист надійшов наприкінці
грудня, а його виконання планується на початку січня наступ
ного року;
• до однієї справи не включають листи, які мають різні стро
ки зберігання. Наприклад, листування про організацію і про
ведення професійного свята та вручення нагород має
зберігатися 5 років. А листи з приводу ювілейних дат колек
тиву та окремих посадових осіб організації — лише 1 рік. То
му листи з цих питань слід ретельно класифікувати й виок
ремлювати в різні справи.
Як виняток, коли цього вимагає специфіка роботи органі
зації, документи постійного, довготривалого та тимчасово
го зберігання, пов’язані з вирішенням одного питання, мо
жуть групуватися впродовж року в одну справу.

Полезная информация

Умения и навыки

Після завершення року або вирішення питання документи
мають переглядатися й розподілятися по окремих справах;
• листи, створені за допомогою комп’ютерної техніки, гру
пують у справи разом з листами, надрукованими на кон
торській друкарській машинці та рукописними листами на
загальних підставах.
Якщо деякі листи за змістом і строком зберігання не мо
жуть бути згруповані у справи, передбачені чинною номенк
латурою, для них слід завести нову справа, назву якої та
строк зберігання обов’язково внести до нової, підготовленої
в поточному році номенклатури справ.
Справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30–40 мм
завтовшки), інакше її доцільно поділити на томи або частини.

реклама

Продовження в наступних номерах
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