ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Строки зберігання
облікових і
реєстраційних форм
Закінчення. Початок у № 1, 2014

У ЦЬОМУ НОМЕРІ ЖУРНАЛУ ПРОДОВЖУЄМО РОЗГЛЯД СТРОКІВ ЗБЕ
РІГАННЯ ОБЛІКОВИХ І РЕЄСТРАЦІЙНИХ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ, А САМЕ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ СТРОКІВ ТА РОЛІ ПРИМІТОК ДО
НИХ

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

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ
Строки зберігання документів проставлено у графах 3 і 4
таблиці Переліку типових документів, що створюються під час
діяльності державних органів, органів місцевого самовряду
вання, інших установ, підприємств та організацій, із зазна
ченням строків зберігання документів, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5
(далі — Перелік). У графі 3 визначено строки зберігання для
групи організацій, у діяльності яких створюються докумен
ти Національного архівного фонду України (далі — НАФ), у
графі 4, відповідно, — для групи організацій, у діяльності
яких документи НАФ не створюються (додаток). Тому зви
чайно строки зберігання документів у межах однієї статті мо
жуть відрізнятися залежно від належності організації, де було
створено документ, до тієї чи іншої групи.
4
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ДІЛОВОДСТВО

Додаток

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

3

4

Работа с документами

2

Примітка

5

Особові справи реабілітованих
75 р. ЕПК
громадян та осіб, постраждалих від
політичних репресій, ветеранів праці,
ветеранів Великої Вітчизняної війни

75 р.

675

Особові справи інвалідів з дитинства 75 р.
та дітей інвалідів, яким надається
державна соціальна допомога

75 р.

676

Особові справи одержувачів усіх
видів державної соціальної допомоги
(крім інвалідів з дитинства та дітей
інвалідів) та субсидій для відшкоду
вання витрат на оплату житлово ко
мунальних послуг, придбання скрап
леного газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива

5 р.1

5 р.1

1

677

Виплатні відомості

5 р.1

5 р.1

1

678

Відомості про застраховану особу,
що підлягає загальнообов’язковому
державному соціальному
страхуванню (персоніфікований
облік)1

75 р.

75 р.

1

682

Списки працівників, яким призначе
на пенсія на пільгових умовах

50 р.

50 р.

687

Переліки уповноважених власників
(наймачів), яким призначено суб
сидію для відшкодування витрат на
оплату житлово комунальних послуг

5 р.1

5 р.1

692

Списки об’єктів та суб’єктів
благодійництва

5 р. ЕПК

5 р.
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Умения и навыки

6. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються соціально=побутових питань
674

Після зняття одержувача з
обліку

Після зняття одержувача з
обліку
З 2011 року — звіт про суми
нарахованої заробітної плати
застрахованих осіб та суми на
рахованих страхових внесків на
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування, єдиного
внеску на загальнообов’язкове
соціальне страхування (пер
соніфікований облік)

Після зняття одержувача
субсидій з обліку

1

5

Полезная информация

1

в організаціях,
у діяльності яких
не створюються
документи НАФ

Види документів

в організаціях,
у діяльності яких
створюються
документи НАФ

Номер статті

Строк зберігання
документів

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Продовження додатка
1

2

698

Журнали обліку довідок, посвідчень,
виданих інвалідам війни, сім’ям
загиблих, удовам, учасникам війни
і трудівникам тилу, реабілітованим
громадянам та політичним в’язням

Пост.

—

699

Журнали реєстрації протоколів
засідань комісій із призначення всіх
видів державної соціальної допомоги

5 р. 1

—

700

Журнали реєстрації приймання заяв
і документів для призначення усіх
видів соціальної допомоги

5 р.

5 р.

701

Журнали обліку (електронні бази
даних):
а) пенсіонерів, які працюють

3 р.

3 р.

б) виплати пенсій пенсіонерам, які
працюють

5 р.

5 р.

702

Картотеки, журнали реєстрації
подань і заяв щодо призначення
пенсій і видачі пенсійних посвідчень

3 р.

3 р.

723

Щоденники роботи лікарів і серед
нього медичного персоналу полі
клініки (амбулаторії, диспансеру,
консультації)

1 р.

1 р.

724

Книги записів рентгенівських та
кардіографічних обстежень

5 р.

5 р.

725

Списки працівників і членів їх сімей,
прикріплених до відомчих поліклінік

1 р.

1 р.

726

Відомості про склад, кількість, рух
хворих і відпочивальників у лікуваль
но профілактичних і санаторно ку
рортних закладах

1 р.

1 р.

738

Книги реєстрації донорів

75 р.

75 р.

739

Журнали реєстрації листків
непрацездатності

1

3 р.

3 р.1

1

Після закінчення журналу

740

Журнали реєстрації рішень медико
соціальних експертних комісій, вис
новків лікарсько консультативних
комісій

3 р.1

3 р.1

1

Після закінчення журналу

741

Журнали реєстрації медичних
оглядів для встановлення факту вжи
вання наркотичних засобів, психо
тропних речовин та стану сп’яніння

3 р.1

3 р.1

1

Після закінчення журналу

742

Журнали реєстрації рецептів на
наркотики

5 р.1

5 р.1

1

Після закінчення журналу

6

3

4

5

З питань призначення дер
жавної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та
дітям інвалідам — 75 р.

1
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
4

743

Журнали реєстрації амбулаторних
хворих

5 р.

5 р.

744

Журнали лабораторій

3 р.

3 р.

745

Журнали обліку профілактичних
щеплень, інфекційних захворювань

3 р.

3 р.

746

Книги, відомості обліку розподілу,
надходжень і видачі путівок у
санаторно курортні заклади

3 р.1

3 р.1

747

Книги запису роботи санаторно ку
рортних і лікарсько консультативних
комісій

3 р.

3 р.

748

Реєстраційні картки на осіб, які при
бувають до санаторно курортних та
лікувально профілактичних закладів

3 р.

3 р.

749

Книги відгуків відпочиваючих і
хворих про роботу санаторно
курортних закладів

—

3 р.

750

Графіки заїздів, книги обліку при
буття і вибуття хворих і відпочиваль
ників у санаторно курортні заклади

—

1 р.

751

Картки попереднього запису на
прийом до лікаря

1 р.

1 р.

760

Списки черговості на одержання
житла

До заміни
новими

До заміни
новими

761

Списки осіб на одержання ордерів
на житлову площу

3 р.

3 р.

765

Списки мешканців житлових будинків —

3 р.1

784

Журнали обліку отримання житлової
площі

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

785

Журнали обліку видачі ордерів на
житлову площу

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

786

Картки реєстрації мешканців
Пост.
(домові книги), погосподарські книги1

—

787

Книги обліку осіб, що перебувають у
черзі на одержання житла у гуртожит
ках, та книги обліку осіб, що одержа
ли житло

5 р.

5 р.

788

Книги реєстрації тих, хто проживає
у готелі

3 р.

3 р.

789

Книги скарг і пропозицій про роботу
підприємств громадського харчуван
ня, відомчих пунктів харчування,
підприємств побутового обслугову
вання

1 р.

1 р.
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5

1

Після закінчення книги

1

Після заміни новими

Работа с документами

3

Умения и навыки

2

Полезная информация

1

До державних архівів
надходять через 75 р.

1

7

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Продовження додатка
1

2

790

Державні реєстри дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

Пост.

3
—

4

791

Списки дітей працівників організації

До заміни
новими

До заміни
новими

792

Списки дітей, направлених до дитя
чих закладів оздоровлення та відпо
чинку

1 р.

1 р.

804

Щоденники роботи бібліотек

3 р.

3 р.

805

Інвентарні книги

До ліквідації До ліквідації
бібліотеки
бібліотеки
(ДІФ)
(ДІФ)

806

Книги сумарного обліку

До ліквідації До ліквідації
бібліотеки
бібліотеки
(ДІФ)
(ДІФ)

807

Картотеки періодичних видань

До ліквідації До ліквідації
бібліотеки
бібліотеки
(ДІФ)
(ДІФ)

808

Супровідні документи (накладні,
описи, списки) на літературу, що
надходить до бібліотек

До ліквідації До ліквідації
бібліотеки
бібліотеки
(ДІФ)
(ДІФ)

809

Книги обліку літератури, загубленої
читачами і тієї, що прийнята замість
неї

3 р.

817

Каталоги (електронні бази даних)
книг (систематичні, алфавітні,
предметні)

До ліквідації До ліквідації
бібліотеки
бібліотеки
(ДІФ)
(ДІФ)

819

Журнали обліку запитів за
міжбібліотечним абонементом

1 р.1

1 р.1

821

Картки обліку і одержання літератури 3 р.
за міжбібліотечним абонементом

3 р.

823

Журнали реєстрації бібліографічних
довідок

1 р.1

824

Журнали обліку консультацій

826

Картотеки формулярів читачів

5

3 р.

1

Після закінчення журналу

1 р.1

1

Після закінчення журналу

1 р.1

1 р.1

1

Після закінчення журналу

3 р.

3 р.

1

1

Після перереєстрації читачів
і повернення книг

1

7. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються
науково=інформаційної та видавничої діяльності організації
832

8

Електронні бази та банки даних
науково технічної інформації:
а) за місцем створення

Пост.

—

б) в інших організаціях

Доки не
мине
потреба

Доки не
мине
потреба
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ДІЛОВОДСТВО

Продовження додатка
3

4

846

Журнали обліку надання науково
технічної інформації за запитами

5 р.

5 р.

847

Журнали обліку екскурсій по
виставках

3 р.

3 р.

867

Справа книги (редакційний пас=
порт, картки руху коректур, титули
рукопису, бібліографічні описання,
калькуляції і специфікації, акти готов
ності видань)

3 р.1

3 р.

868

Картки на рукописи авторів

5 р.

5 р.

870

Списки видань, що вийшли з друку

Пост.

10 р.

888

Журнали реєстрації рукописів

10 р.

10 р.

889

Журнали реєстрації рецензій

5 р.

5 р.

890

Реєстри оригіналів ілюстрацій

10 р.

10 р.

891

Картки видань, що вийшли з друку

10 р.

10 р.

892

Журнали обліку розсилання
1 р.
сигнальних і контрольних примірників

1 р.

893

Журнали обліку замовлень на
друкарські, копіювально
розмножувальні роботи

3 р.

3 р.

5

На рукописи, залишені на
постійне зберігання, — пост.

1

Работа с документами

2

Умения и навыки

1

922

Списки туристів, які виїздять за кордон

3 р.

3 р.

939

Журнали (книги) обліку видачі
ліцензій, квот за зовнішньоеко
номічними операціями

До
ліквідації
організації

—

940

Журнали, картотеки обліку відвіду
вань організації представниками за
рубіжних країн

10 р.

10 р.

941

Журнали реєстрації угод, договорів,
контрактів

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

Полезная информация

8. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються
співробітництва з організаціями зарубіжних країн

9. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються
матеріально=технічного постачання
943

Списки постачальників і споживачів, 5 р. ЕПК
схеми прямих господарських зв’язків
з постачальниками й споживачами

5 р.

964

Облікові картки, книги, відомості
обліку збуту продукції (в тому числі
експортної)

3 р.

3 р.

974

Документи (диспетчерські журнали, 1 р.
записи доручень, звіти) про щоденне
відвантаження продукції (в тому числі
на експорт)

1 р.
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Продовження додатка
1

2

975

Звіти, відомості, журнали обліку
відвантаження експортної продукції

5 р.

3
5 р.

4

985

Списки споживачів і постачальників
із зазначенням їх реквізитів (адрес)

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба

996

Книги реєстрації фондових
повідомлень

3 р.1

3 р.1

997

Журнали, картотеки обліку
й розподілу виділених фондів

3 р.

3 р.

998

Журнали обліку договорів, угод,
контрактів про постачання/збут,
купівлю продаж продукції

5 р.

5 р.

999

Журнали обліку продукції, що
відправляється споживачам

3 р.

3 р.

1000 Журнали обліку замовлень і нарядів Доки
на експортне постачання обладнання не мине
і матеріалів (сировини)
потреба

Доки
не мине
потреба

1021 Книги обліку розпоряджень на
відпуск продукції зі складів

5 р.

5 р.

5

1

Після закінчення книги

10. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються
адміністративно=господарського обслуговування
1033 Журнали відбитків і зліпків печаток
та штампів

Пост.

До ліквідації
організації

1034 Журнали обліку видачі печаток
та штампів

3 р.

3 р.

1035 Журнали реєстрації посвідчень
і перепусток

3 р.

3 р.

1036 Списки, книги адрес і телефонів

1 р.1

1 р.1

1037 Книги, журнали, табелі реєстрації
приходу на роботу і виходу з роботи
працівників та місцевих відряджень

1 р.

1 р.

1038 Паспорти будівель, споруд1,
обладнання

5 р.2

5 р.2

1039 Спостережні справи з нагляду
за будівлями й спорудами, що
перебувають під охороною держави

Пост.

—

1040 Описи документів, що подаються на
торги (аукціони, конкурси) з купівлі
продажу земельних ділянок, будівель

10

1

Після заміни новими

Паспорти будівель, споруд —
архітектурних пам’яток, які
перебувають під охороною
держави, — пост.
2
Після ліквідації основних
засобів
1

Після проведення торгів
(аукціону, конкурсу)

1

а) за місцем проведення

5 р.1

5 р.1

б) в інших організаціях

До ліквідації До ліквідації
організації
організації
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Продовження додатка
3

4

1045 Документи (свідоцтва про включення
до реєстру, картки обліку тощо) про
облік майна, володіння, користуван
ня, розпорядження майном

Пост.

До ліквідації
організації

1079 Паспорти транспортних засобів

До списан
ня тран
спортних
засобів

До списан
ня тран
спортних
засобів

1084 Книги реєстрації, відомості про
відправлені й прибулі вантажі

1 р.

1 р.

1091 Журнали, відомості обліку показ
ників спідометрів і вимірів бензину

3 р.

3 р.

1108 Журнали реєстрації заявок,
замовлень і договорів на
перевезення пасажирів і вантажів

3 р.

3 р.

1109 Журнали (книги) обліку дорожніх
листів

3 р.1

3 р.1

1110 Книги реєстрації, відомості надхо
дження й відправлення вантажів

3 р.

3 р.

1111 Відомості, картки обліку експлуа
тації автомашин, автопокришок

3 р.1

3 р.1

1112 Книги обліку пробігу автомашин

5

Работа с документами

2

Див. примітку один
до статті 186

1

1

Після списання

5 р.
1 р.1

1

Після усунення пошкоджень

1129 Справи абонентів телефонів

3 р.1

3 р.1

1

Після зняття телефону

1130 Абонентські книжки, журнали лінійних 1 р.
даних абонентських установок

1 р.

1137 Журнали обліку заяв про
пошкодження засобів зв’язку

1 р.

1 р.

1138 Технічні журнали, звіти з експлуатації, 3 р.
періодичних змін і випробувань ліній
зв'язку, апаратури й устаткування

3 р.

1139 Картки стаціонарних і лінійних даних, 1 р.
з’єднувальних ліній

1 р.

1140 Журнали профілактичних оглядів
обладнання і каналів зв’язку

1 р.

1 р.

1141 Технічні й апаратні журнали,
контрольні листи всіх технічних
засобів зв’язку

1 р.

1 р.

1142 Книги чергових на телефонних і
телеграфних станціях

1 р.

1 р.

1143 Картотеки, журнали обліку засобів
зв’язку

Доки
не мине
потреба

Доки
не мине
потреба
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Полезная информация

5 р.

1116 Документи (журнали, відомості, карт= 1 р.1
ки, акти, контрольні листи, звіти, ра
порти) про облік пошкоджень, технічно
го огляду й ремонту засобів зв’язку

Умения и навыки

1
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Продовження додатка

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

1

2

3

4

1144 Вулично домові картотеки обліку
заявок на встановлення телефонів

1 р.

1 р.

1145 Книги реєстрації міжнародних
телефонних розмов

1 р.

1 р.

1146 Картки обліку абонентської плати за
телефон

3 р.

3 р.

1164 Графіки, розклади занять, журнали
обліку відвідування й успішності осо
бового складу охорони з бойової
підготовки

1 р.

1 р.

1165 Книги реєстрації видачі зброї
караульним

3 р.

3 р.

1166 Книги, картки, акти, відомості
обліку, руху і якісного стану зброї та
боєприпасів у загонах і командах
воєнізованої охорони

До ліквідації До ліквідації
організації
організації

1167 Журнали інструктажу із заходів
безпеки при користуванні
спецзасобами та зброєю

5 р.

5 р.

1168 Журнали огляду зброї

1 р.

1 р.

1169 Картки обліку обмундирування

3 р.

3 р.

1170 Списки, графіки чергових
в організації

1 р.

1 р.

1171 Журнали приймання передавання
чергувань

1 р.

1 р.

1172 Журнали обліку опечатування
приміщень і передавання ключів

1 р.

1 р.

1173 Журнали перевірок стану засобів
сигналізації та реєстрації їх
спрацювань

1 р.

1 р.

1174 Журнали обліку видачі разових
перепусток до приміщень

1 р.

1 р.

1175 Журнали обліку осіб, затриманих
за порушення пропускного режиму

1 р.

1 р.

1198 Списки тих, хто підлягає евакуації

1 р.1, 2

1 р.1, 3

1

1

5
1

Після заміни новими

Після заміни новими
У разі стихійного лиха — пост.
У разі стихійного лиха — до
ліквідації організації

1
2
3

1199 Журнали обліку, списки формувань
цивільної оборони

1 р.1

1 р.1

1200 Журнали обліку майна підрозділів
цивільної оборони

3 р.

3 р.

1209 Документи (приватизаційні,
інвентарні справи, договори, акти
тощо) про приватизацію житла

Пост.

—

12

1

Після заміни новими
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Закінчення додатка
2

3

4
10 р.

1214 Журнали обліку видачі
Пост.
реєстраційних свідоцтв і свідоцтв про
приватизацію житла

—

1215 Журнали обліку і реєстрації архівних
приватизаційних справ

—

Пост.

5

Работа с документами

1

1213 Списки виробничих, будівельних,
Пост.
торговельних, комунально побутових
об’єктів, що підлягають приватизації,
та таких, приватизація яких
здійснюється із залученням інозем
них інвестицій

1238 Списки членів громадської
75 р.
організації і уповноважених ними осіб

75 р.

1251 Облікові картки членів громадської
організації

До зняття
з обліку

До зняття
з обліку

1252 Журнали, картки обліку, відомості
про видачу, повернення і знищення
членських квитків, анульовані
членські квитки й облікові картки

3 р.

3 р.

Умения и навыки

11. Облікові та реєстраційні форми, що стосуються
діяльності первинної профспілкової організації

Секретарь референт, № 02 (134), 2014

Полезная информация

Якщо в одній із цих граф замість конкретного (1 р., 3 р., 5 р.
тощо ) або умовного («Доки не мине потреба», «До ліквідації
організації» тощо) строку зберігання документів проставлено
знак «—», це означає, що певний вид документів не може бу
ти створений чи зберігатися у відповідній групі організацій.
Так, наприклад, журнали видачі дипломів про присудження
наукових ступенів і атестатів про присвоєння вченого звання
формують і зберігають постійно виключно в Департаменті
атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, що нале
жить до групи організацій фондоутворювачів НАФ, тому в
графі 3 для цих журналів визначено строк зберігання
«Постійно», а в графі 4 проставлено знак «—». І навпаки, для
такої групи документів, як графіки заїздів, книги обліку при
буття і вибуття хворих і відпочивальників у санаторноку
рортні заклади строк зберігання (1 р.) визначено в графі 4, а
в графі 3 проставлено знак «—», адже санаторно курортні за
клади не є організаціями фондоутворювачами НАФ.
Відмітка «Доки не мине потреба» означає, що інфор
мація, зафіксована у відповідній реєстраційній чи обліковій
формі (наприклад, «Журнали обліку креслень, кінофотодоку
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Работа с документами

ментів, оптичних дисків»), має тривале практичне значення,
тому строк зберігання цієї форми визначає сама організація.
Строк зберігання «До ліквідації організації» означає, що
документи (наприклад, «Документи (сертифікати, свідоцтва,
атестати, подання, протоколи, рішення, звіти, обґрунтування,
положення, книги реєстрації тощо) з акредитації, атестації,
сертифікації, ліцензування організації») безстроково зберіга
ються в організації, а в разі її ліквідації підлягають повторній
експертизі цінності і, залежно від її результатів, ті з докумен
тів, які зачіпають права громадян, передають за описами
справ до місцевих архівних установ, утворених органами вла
ди Автономної Республіки Крим, місцевими органами вико
навчої влади та органами місцевого самоврядування для
зберігання архівних документів, що не належать до НАФ. Як
що такі місцеві архівні установи на відповідній території не
утворені, зазначені документи передають до державних ар
хівних установ, архівних відділів міських рад.

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Експертизу цінності документів в організаціях здійснюють
відповідно до чинного законодавства. Знищувати докумен
ти без попереднього проведення експертизи їхньої ціннос
ті категорично заборонено.
Для деяких справ тимчасового зберігання, до складу яких
входять, зокрема, облікові документи (наприклад, «Докумен
ти (підписні аркуші, заявки на придбання акцій, аркушіпід
твердження, картки обліку прибутку акціонерів тощо) з акціо
нування») поряд із визначеним строком проставлено позначку
«ЕПК», яка означає, що окремі документи з цих справ можуть
бути відібрані до складу НАФ і передані до державного архіву
для постійного зберігання. У цих випадках після завершення
визначеного строку проводять додаткову експертизу цінності
цих справ й остаточне рішення приймає експертно перевірна
комісія (ЕПК) відповідної державної архівної установи.

ПРИМІТКИ ДО СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ
Примітки, що застосовано в таблиці (графа 5), коменту
ють і уточнюють строки зберігання документів, у тому числі й
відповідних облікових і реєстраційних форм. Ці примітки по
значають виокремлення певних видів документів або кон
кретних документів, строки зберігання яких відрізняються від
зазначених у графах 3, 4 цієї таблиці. Так, примітка до ста
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Умения и навыки

реклама

Полезная информация

тей 337, 351–353 «За умови завершення перевірки держав
ними податковими органами з питань дотримання податко
вого законодавства, а для органів виконавчої влади, держав
них фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарюван
ня державного сектору економіки, підприємств і організацій,
які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних
фондів або використовували державне чи комунальне май
но, — ревізії, проведеної органами державного фінансового
контролю за сукупними показниками фінансовогосподарсь
кої діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), пору
шення кримінальних справ, відкриття судами провадження у
справах — зберігаються до ухвалення остаточного рішення»
конкретизує строки зберігання бухгалтерської облікової до
кументації.
Примітки «Після закінчення строку дії ліцензії», «Після
закінчення журналу», «Після заміни новими», «Після зняття
з обліку», «Після припинення діяльності», «Після праце
влаштування» тощо означають, що обчислення строку збері
гання, зазначеного в графах 3 і (або) 4 Переліку, здійснюється
із зазначеного моменту.

Стаття з теми.
Строки зберігання
облікових реє
страційних форм.
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