
список 
д о к у м е н т е , як1 необхщио надати при Л1КВ1дацп пщприемства 

(без шюдливих умов пращ). 

1. Установи! документи (свщоцтво, Виписка, засновницький догов1р (Статут), 

положения) та змши до них; список засновниюв (учасниюв); виписка з Сдиного 

державного реестру). 

2. Протоколи загальних збор1в, з'Тзд1в, конференцш вищого органу (трудового 

колективу, учасниюв, засновниюв, акцюнер1в, пайовик1в) оргашзацп: 

а) про створення, перейменування, реоргашзащю, л ж в щ а щ ю (банкрутство), змшу 

кер1вництва, засновниюв (ф1зичних ос1б), змшу 'Гх часток 1 паУв; 

б) про розподш акцш, змшу статутного фонду оргашзацп; 

в) про розгляд кадрових питань (призначення, звшьнення тощо) 

3. Наказн, розпорядження оргашзацш з основноТ д1яльност1: 

а) про створення, перейменування, реоргашзацш, л1квщащю; 

б) про атестаидю робочих м1сць 

4. Наказн, розпорядження оргашзацш з кадрових питань (особового складу) шодо: 

а) прийняття на роботу, перем1щення за посадою, переведения на шшу роботу, 

сумюництво, звшьнення; 

б) атестацп, пщвищення квал1ф!кацй, стажування, щор1чноТ оцшки держслужбовщв, 

продовження строку перебування на державнш служб!, допуску та дозволу до державноТ 

таем ни щ; 

в) присвоения звань ( тдвищення рангу, категорн, розряду); 

г) змши бюграф1чних даиих; 

г) заохочення (нагородження, прем1ювання), оплати пращ, нарахування р1зних надбавок, 

доплат, матер1апьноТ допомоги; 

д) вс1х вид1в вщпусток пращвниюв з важкими, шкщливими та небезпечними умовами 

пращ, вщпусток щодо догляду за дитиною, вщпусток за власний рахунок; 

е) довгострокових вщряджень в межах УкраТни та за кордон; 

е) вщряджень для пращвниюв з важкими, шмдливими та небезпечними умовами пращ; 

ж) вщряджень для пращвниюв для участ1 в лжвщацп наслцшв техногенних катастроф, 

аварш - 75 р. 

5. Документи (постанови, р1шення, акти, ухвали тощо) про реоргашзашю, 

перейменування, перешдпорядкування, л1КВ1дацио (банкрутство) - 75 р. 

6. Трудов! договори (контракта, угоди) та акти виконаних роб|т до них - 75 р. 

7. Штатш розписи та п е р е л а й змш до них- 75 р. 

8. Положения про структурш пщроздЬш оргашзацп- 75 р. 

9. Положения про сшльну часткову власшсть, випуск I розподш акцш, щниих 

папер1в, зразки акцш, проспект е м к и акцш - 75р. 

Ю.Реестри (списки) акц10нер1в, афьпьованих ос1б, власник1в щнних папер1в; пайовиюв, 

ос|б, що мають право на одержання дивщенд1в, ос1б, що мають право участи в загальних 

зборах акцюнер1в - 75 р. 

11 .Розрахунково-плат1жш вщомост! (особое! рахунки) пращвниюв, асшрант1в, 

студент1в (розшифровка ГИБ пращвниюв за вс1 роки списком) - 75 р. 

12.В1Домост1 на виплату грошей (авансу, зароб1тноГ плати тощо) 

13.Вщомост1 про застраховану особу, що пщлягае загальнообов'язковому 

державному сощальному страхуванню (персошфшований обл1к) - 75 р 

14. Документи (акти, висновки, протоколи, аваршш картки) про розслщування причин 

аварш та нещасних вппадкйв на виробиицтв! 45 р 

15. Журнали реестраци ос1б, потершлих вщ нещасних випадк1в - 45 р 

16. Особов! справи звщьнених пращвниюв оргашзацп -75 р. 

17. Особое! картки пращвнишв (у тому числи тимчасових та працюючих за 

сумюництвом) - 75 р. 

18. Орипнали особистих документ1в офщшного походження (дипломи, атестати, 

посвщчення, свщоцтва, трудов! книжки) До запитання, не затребуваш - не менше 50 р. 

19.Л|кв1дацшний баланс з мокрою печаткою. 

20.Кошя довщки з Пеисшиого фонду. 

21 .Акт перев!ркн податковою шспекщею . 

22. Первинна бухгалтерська докумеитащя з атри останш р о к и - о р и п н а л и . 

23. При здач! документе при соб! мати печатку. 

Вс1 копи повинш бути зав!рен1 (Кошя. Згщно з орипналом, П1Б, пщпис, печатка, дата). 

П1Б пращвниюв у заробггшй плат1 розшифровано. В а виправлення належним чином 

оформлен! ( Виправленому в1рити, пщпис, печатка, ПГБ, дата) 


