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Передмова 

 
     Даний опис № 1-К справ з кадрових питань (особового складу) складено 

на документи Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ЕНЕРГОПРОФТУР»  за  2008-2018 роки. 

       Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПРОФТУР» було 

створено на підставі протоколу №1 від 06 лютого 2008 року зборів 

засновників товариства ,  зареєстровано у Святошинському районі м. Києва 

(код ЄДРПОУ            ).1 

             Основною метою діяльності товариства було: - надання послуг, у тому 

числі маркетингових, лізингових, брокерських, , юридичних, сервісних, 

рекламних та інших, як в Україні, та і за її межами; - оптова та роздрібна 

торгівля, торгівельне обслуговування, торгово-посередницька, комерційна, 

закупівельна діяльність продовольчими та непродовольчими товарами, 

продукцією, сировиною2. 

          28 вересня 2018 року, згідно з протоколом №        загальних зборів 

учасників товариства було прийнято рішення про припинення діяльності 

ТОВ «ЕНЕРГОПРОФТУР», тим же протоколом було призначено голову 

ліквідаційної комісії (та/або ліквідатора) __________________.3                         

          У вересні  2021 року відбулось науково-технічне упорядкування 

документів ТОВ «ЕНЕРГОПРОФТУР» за 2008-2018 роки. 

 У процесі науково-технічного упорядкування документів було 

сформовано 3 (три) справи та складено опис № 1-К справ з кадрових питань 

(особового складу). 

           До складу опису увійшли: 

   Протоколи загальних зборів учасників товариства, статут, виписка з 

ЄДРПО, накази з кадрових питань (особового складу). 

           Відомості про нарахування заробітної плата працівникам за           

2008-2018 роки. 

           Відомості про персоніфікований облік працівників за 20___ - 20___ 

роки. 

 

    Опис складений за хронологічною ознакою. 

            Фізичний стан справ задовільний. 

    Справи оправлені, зашифровані, пронумеровані. 

 

Ліквідатор  

(або голова ліквідаційної комісії) 

 ТОВ «ЕНЕРГОПРОФТУР»                                     ________________- 
 

 

 

 

1  Фонд № ________, опис № 1-К, справа № 1, арк. № 1-2 
2  Там само, арк. № 4-7 
3 Там само, арк. № 18 

 



 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ    

«ЕНЕРГОПРОФТУР»   

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ліквідатор (або голова ліквідаційної  

комісії) 

ТОВ «ЕНЕРГОПРОФТУР»   
     ____________ __________ 

«     »                   20____ року 
 

Фонд №________ 

ОПИС № 1-К 

справ з кадрових питань (особового складу) 

за 2008-2018  роки 

 

№ 

з/п 

Індекс 

справи 

Заголовок справи 

(тому, частини) 

Крайні  дати 

документів 

справи (тому, 

частини) 

Кількість 

аркушів у 

справі 

(томі, 

частині) 

Строк 

зберігання 

справи (тому, 

частини)  

 

При-

мітки 

1 2 3 4 5 6 7 

  2008-2018 роки     

       
1.   Установчі 

документи 

(свідоцтво про 

державну 

реєстрацію, статут, 

зміни до статуту, 

протоколи 

Загальних Зборів  

учасників), штатні 

розписи та зміни до 

них, накази 

директора з 

кадрових питань 

(особового складу) 

06 лютого 

2008 року - 

28 вересня 

2018 року 

22  75 р.  

       
2.  Розрахунково-

платіжні  відомості 

нарахування 

заробітної плати 

працівників 

липень  

2008 року – 

червень 

2018 року 

12 75 р.  

       
3.  Відомості про 

персоніфікований 

облік працівників  

за 2011-2018 роки 

липень  

2011 року – 

червень 

2018 року 

 

26 75 р.  



 

  Відомості про персоніфікований облік працівників за 2008-2010 роки на 

паперових носіях не складалися. 

До опису внесено 3 (три ) справи з №1 до №3, у тому числі: літерні номери 

__________________, пропущені номери ______________________    

 

Ліквідатор (або голова ліквідаційної комісії)                                        _____________ 

 

«        »             20___ року   


