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ÂÒÐÀЧÅÍÎЇ Â ÐÅЗÓËÜÒÀÒ² БÎЙÎÂÈХ Ä²Й ÀБÎ ÎÊÓПÀЦ²Ї ÄÅÐЖÀÂÍÈХ ÒÅÐÈÒÎÐ²Й

У ñòàòò³ ðîзðîбëåíî ìåхàí³зì â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåðñüêîї, юðèäè÷íîї òà êàäðîâîї äîêóìåíòàö³ї, âòðà÷å-
íîї â ðåзóëüòàò³ бîéîâèх ä³é àбî îêóïàö³ї äåðæàâíèх òåðèòîð³é. Âèзíà÷åíî åòàïè â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåð-
ñüêèх äîêóìåíò³â â ðåзóëüòàò³ їх âòðàòè. Ðîзðîбëåíî äîêóìåíòàö³ю äëÿ ñïèñàííÿ âòðà÷åíîї â ðåзóëüòàò³ 
бîéîâèх ä³é òà îêóïàö³ї äåðæàâíèх òåðèòîð³é бóхãàëòåðñüêîї, юðèäè÷íîї òà êàäðîâîї äîêóìåíòàö³ї.
Êлючові слова: бóхãàëòåðñüêèé îбë³ê, îêóïàö³ÿ äåðæàâíèх òåðèòîð³é, бîéîâ³ ä³ї, äîêóìåíòóâàííÿ, äîêó-
ìåíòàëüíå зàбåзïå÷åííÿ.

Постановка проблеми. Íàñë³äêè бîéîâèх ä³é 
òà îêóïàö³ї äåðæàâíèх òåðèòîð³é, îêð³ì ìàòå-
ð³àëüíèх òà ф³íàíñîâèх ñêëàäîâèх, ìàюòü щå 
é ñïåöèф³÷íó ñêëàäîâó, à ñàìå âòðàòó äàíèх бóх-
ãàëòåðñüêîãî îбë³êó ³ бóхãàëòåðñüêèх, юðèäè÷-
íèх êàäðîâèх òà òåхíîëîã³÷íèх äîêóìåíò³â. Цåé 
âèä íàñë³äê³â бîéîâèх ä³é òà îêóïàö³ї äåðæàâíèх 
òåðèòîð³é є ñïåöèф³÷íèì з ïîзèö³ї бóхãàëòåð-
ñüêîãî îбë³êó, àäæå хàðàêòåðèзóє ÿê ïðîöåäóðí³, 
òàê ³ îðãàí³зàö³éí³ àñïåêòè. Âòðàòà äàíèх бóхãàë-
òåðñüêîãî îбë³êó, бóхãàëòåðñüêèх, юðèäè÷íèх, 
êàäðîâèх òà òåхíîëîã³÷íèх äîêóìåíò³â є âàæ-
ëèâèì íàñë³äêîì, àäæå ïðèзâîäèòü äî âòðàòè 
³íфîðìàö³éíîãî зàбåзïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ ãîñïî-
äàðñüêîю ä³ÿëüí³ñòю ï³äïðèєìñòâà; íåïîâíîãî 
âèêîðèñòàííÿ âèðîбíè÷èх ïîòóæíîñòåé ï³äïðè-
єìñòâà; ïîðóшåííÿ äîãîâ³ðíèх â³äíîñèí ó зâ’ÿзêó 
з â³äñóòí³ñòю ³íфîðìàö³ї ïðî зîбîâ’ÿзàííÿ ïåðåä 
êîíòðàãåíòàìè; ïîðóшåííÿ òðóäîâîãî зàêîíîäàâ-
ñòâà, òðóäîâèх êîíòðàêò³â (äîãîâîð³â) â ÷àñòèíí³ 
âзàєìîâ³äíîñèí «ðîбîòîäàâåöü – ïðàö³âíèê».

Çàãàëîì зàзíà÷åíå ìàє ñóêóïí³ñòü íàñë³äê³â, 
ÿê³ âïëèâàюòü íà ìàéíîâèé, êàäðîâèé òà ф³íàíñî-
âèé ïîòåíö³àë ï³äïðèєìñòâà, зíèæóюòü éîãî ³íâåñ-
òèö³éíó ïðèâàбëèâ³ñòü òà ф³íàíñîâó ñòàб³ëüí³ñòü, 
à â êðèòè÷íèх âèïàäêàх ìîæóòü ïðèзâåñòè äî бàí-
êðóòñòâà. Сàìå òîìó íåâðàхóâàííÿ зàзíà÷åíîãî ï³ä 
÷àñ ðîзðîбëåííÿ зàхîä³â з àíòèêðèзîâîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ãîñïîäàðñüêîю ä³ÿëüí³ñòю ï³äïðèєìñòâà 
ìîæå ìàòè бåзïîâîðîòí³ íàñë³äêè. Цå àêòóàë³зóє 
ïîòðåбó ðîзðîбêè ìåхàí³зìó â³äíîâëåííÿ бóхãàë-
òåðñüêîї, юðèäè÷íîї, êàäðîâîї òà òåхíîëîã³÷íîї 
äîêóìåíòàö³ї, âòðà÷åíîї â ðåзóëüòàò³ бîéîâèх ä³é 
àбî îêóïàö³ї òåðèòîð³é, àäæå íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèìè àêòàìè òàêîãî ìåхàí³зìó íå ïåðåäбà÷åíî.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. Ðîз-
ðîбêà зàзíà÷åíîãî ìåхàí³зìó є ñêëàäîâîю îðãàí³-
зàö³ї бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó, òîìó ³íфîðìàö³éíîю 
бàзîю äîñë³äæåííÿ ìàюòü ñòàòè íàóêîâ³ ïðàö³ 
òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè з ïèòàíü îðãàí³зà-
ö³ї бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó. Пèòàííÿ îðãàí³зàö³ї 
бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó òà îðãàí³зàö³ї îбë³êîâîãî 
ïðîöåñó äîñë³äæóâàëèñÿ â³ò÷èзíÿíèìè òà зàðó-
б³æíèìè â÷åíèìè, ñåðåä ÿêèх ñë³ä â³äзíà÷èòè 
Î. Àìàòà, X. Àíäåðñîíà, Д. Бëåéêà, Ì.Ò. Б³ëóхó, 
Ì.². Бîíäàðà, Б.². Âàëóєâà, Є. Âîðîíîâó, 
Â.Ì. Жóêà, À.Ì. Гåðàñèìîâè÷à, Д.Î. Гðèöèшåíà, 
С.Ф. Гîëîâà, Ç.Â. Гóöàéëюêà, Х. Гåðíîíà, С. Гðåÿ, 
Ò. Дóïí³êà, Â.Â. Єâäîêèìîâà, Ç.-Ì.Â. Çàäîðîæ-

íüîãî, С.Â. ²âàхíåíêîâà, Â.². ²ñàêîâà, Г.Г. Ê³ðåé-
öåâà, Î.П. Êóäðю-Âèñîöüêó, Ì.Â. Êóæåëüíîãî, 
С.À. Êóзíåöîâó, À.Ì. Êóзüì³íñüêîãî, Ю.À. Êóзü-
ì³íñüêîãî, Я.Д. Êðóïêó, Д. Êîëäóåëëà, Ì. Êóòåðà, 
С.Î. Лåâèöüêó, Ю.Я. Лèòâèíà, Л.Г. Лîâ³íñüêó, 
Г. Ì³êà, À.Ш. Ìàðãóë³ñà, Г. Ìюëåðà, Ю.². Îñàä-
÷îãî, À. Пàêñò³, Î.Ì. Пåòðóêà, Ì.С. Пóшêàðà, 
Â.Â. Сîïêà, Ж. Сàâàð³, С.Â. Сâ³ðêî, С. Сîëòåðà, 
Ì.Г. Чóìà÷åíêà, Â.Г. Шâåöÿ, Î.Д. Шì³ãåëÿ, 
Â.À. Шïàêà, Л.П. Чàéêîâñüêó, Å. Хåíäðèêñåíà.

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Â ïðàöÿх зàзíà÷åíèх â÷åíèх ïðåä-
ñòàâëåíî ï³äхîäè äî îðãàí³зàö³ї бóхãàëòåðñüêîãî 
îбë³êó ÿê ñèñòåìè òà ïðîöåñó ÿê зà îêðåìèìè 
îб’єêòàìè, ïðîöåñàìè, òàê ³ зàãàëîì ãîñïîäàðñüêîї 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà. Çàóâàæèìî, щî ïèòàííÿ 
îðãàí³зàö³ї бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó бóëè àêòóàëü-
íèìè зà ð³зíèх åêîíîì³÷íèх óìîâ òà ³ñòîðè÷íèх 
ïåð³îä³â, àäæå â³ä îðãàí³зàö³ї ÿê ñèñòåìè, òàê ³ ïðî-
öåñó бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó зàëåæèòü ïðîöåäóðà 
фîðìóâàííÿ ³íфîðìàö³ї, щî â ðåзóëüòàò³ âïëèíå íà 
éîãî ÿê³ñòü. Пðîòå ïèòàííÿ îðãàí³зàö³ї бóхãàëòåð-
ñüêîãî îбë³êó є ì³íëèâèì äî зì³íè â зîâí³шíüîìó 
ñåðåäîâèщ³, íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³é бàз³ òà äî зàïè-
ò³â êîðèñòóâà÷³â, ÿê âíóòð³шí³х, òàê ³ зîâí³ш-
í³х. Пèòàííÿ â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó 
òà бóхãàëòåðñüêîї äîêóìåíòàö³ї ÷åðåз їх âòðàòó 
â ðåзóëüòàò³ бîéîâèх ä³é òà îêóïàö³ї äåðæàâíèх 
òåðèòîð³é є ìàëîäîñë³äæåíèìè, щî, âëàñíå, є зðîзó-
ì³ëèì. Â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó òà бóх-
ãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â ìàє â³äбóâàòèñÿ â äåê³ëüêà 
åòàï³â, щî é ïðåäñòàâëåíî â äîñë³äæåíí³.

Мета статті ïîëÿãàє ó âèзíà÷åíí³ òà ðîзðîбö³ 
ìåхàí³зìó â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåðñüêîї, юðèäè÷íîї 
òà êàäðîâîї äîêóìåíòàö³ї, âòðà÷åíîї â ðåзóëüòàò³ 
бîéîâèх ä³é àбî îêóïàö³ї äåðæàâíèх òåðèòîð³é.

Âиклад основного матеріалу дослідження. Дëÿ 
ïî÷àòêó ïðèä³ëèìî óâàãó ïèòàííÿì â³äíîâëåííÿ 
âëàñíå бóхãàëòåðñüêèх, юðèäè÷íèх, êàäðîâèх 
òà òåхí³÷íèх äîêóìåíò³â, íà îñíîâ³ ÷îãî â ïîäàëü-
шîìó бóäå â³äíîâëюâàòèñÿ ñèñòåìà бóхãàëòåð-
ñüêîãî îбë³êó. Çàóâàæèìî, щî ïðîöåäóðà â³äíîâ-
ëåííÿ бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â зàëåæàòèìå 
â³ä фîðìè îðãàí³зàö³ї бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó, 
зîêðåìà âíóòð³шíüîãî òèïó (бóхãàëòåð, бóхãàë-
òåðñüêà ñëóæбà íà ÷îë³ з ãîëîâíèì бóхãàëòåðîì) 
àбî зîâí³шíüîãî, êîëè фóíêö³ї âåäåííÿ бóхãàëòåð-
ñüêîãî îбë³êó ïåðåäàюòüñÿ òðåò³é ñòîðîí³. «Пåðå-
äà÷à бóхãàëòåðñüêèх фóíêö³é íà àóòñîðñèíã óñå 
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÷àñò³шå ïðàêòèêóєòüñÿ â³ò÷èзíÿíèìè ï³äïðèєì-
öÿìè. Цå зóìîâëåíå íèзêîю ïåðåâàã, ÿêèìè âîëî-
ä³є îðãàí³зàö³ÿ б³зíåñó з âèâåäåííÿ бóхãàëòåð³ї íà 
зîâí³шíє îбñëóãîâóâàííÿ. Дîñèòü ïîïóëÿðíèìè 
ñòàюòü ñóб’єêòè, ÿê³ зàéìàюòüñÿ бóхãàëòåðñüêèì 
ñóïðîâîäîì, òîбòî ï³äïðèєìö³ â³ääàюòü óñ³ ñâîї 
ф³íàíñîâ³ ïèòàííÿ ïðèâàòíèì фàх³âöÿì. Çäåб³ëü-
шîãî àóòñîðñèíã бóхãàëòåð³ї âèêîðèñòîâóюòü ò³ 
ï³äïðèєìñòâà, ó ÿêèх íå âèñòà÷àє ÷àñó зàéìàòèñÿ 
ф³íàíñîâèìè ñïðàâàìè, ó ÿêèх íå âèñòà÷àє êîшò³â 
íà óòðèìàííÿ бóхãàëòåð³ї òà âåäåííÿ äîêóìåíòà-
ö³ї. Àóòñîðñèíã бóхãàëòåð³ї ñòàє ïîïóëÿðíèì, 
îñê³ëüêè ïåðåë³ê ïîñëóã, щî íàäàюòüñÿ ³íшèìè 
ï³äïðèєìñòâàìè, äîñèòü âåëèêèé. Фàх³âö³ òàêèх 
ф³ðì äîïîìîæóòü âèð³шèòè юðèäè÷í³ ïèòàííÿ; 
â³äíîâèòè бóхãàëòåðñüêèé ³ ïîäàòêîâèé îбë³ê; 
â³äêðèòè ï³äïðèєìñòâî òîщî. Àóòñîðñèíã бóхãàë-
òåð³ї ïåðåäбà÷àє ïðîöåñ ïåðåäà÷³ óñ³х ф³íàíñîâèх 
ïèòàíü òîãî ï³äïðèєìñòâà, ÿêå бóëî ñòâîðåíå äëÿ 
ðåàë³зàö³ї öèх ö³ëåé» [3, ñ. 807]. Àäæå ñàìå â³ä 
фîðìè îðãàí³зàö³ї бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó зàëåæà-
òèìóòü îбñÿãè, íàñë³äêè òà ïîäàëüшèé ìåхàí³зì 
â³äíîâëåííÿ ÿê ñèñòåìè бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó, 
òàê ³ бóхãàëòåðñüêîãî äîêóìåíòóâàííÿ. Êð³ì òîãî, 
ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ фóíêö³é âåäåííÿ бóхãàëòåðñüêîãî 
îбë³êó ñòîðîíí³ì îñîбàì ³íîä³ íå зàñòîñîâóюòüñÿ 
ïîëîæåííÿ щîäî â³äïîâ³äàëüíîñò³ êåð³âíèê³â зà 
збåðåæåííÿ äîêóìåíò³â.

Чèííèì зàêîíîäàâñòâîì ïåðåäбà÷åíî æîðñòê³ 
âèìîãè щîäî збåð³ãàííÿ ïåðâèííèх бóхãàëòåð-
ñüêèх äîêóìåíò³â. Цå ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, щî 
«бåз ïåðâèííîãî äîêóìåíòà íå îбхîäèòüñÿ æîäíà 
ãîñïîäàðñüêà îïåðàö³ÿ. Бî ñàìå з íüîãî бóхãàëòåð 
ìîæå îòðèìàòè îñíîâíó äëÿ бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó 
ö³єї îïåðàö³ї ³íфîðìàö³ю. Òîбòî äîâ³äàòèñÿ, íàïðè-
êëàä, хòî, щî, ñê³ëüêè, ó êîãî, зà ñê³ëüêè ïðèäбàâ. 

À з îãëÿäó íà âàæëèâ³ñòü äëÿ óñòàíîâè òàêèх íà 
ïåðшèé ïîãëÿä íåзíà÷íèх ïàï³ðö³â зàêîíîäàâñòâî 
ïåðåäбà÷àє ñóâîð³ âèìîãè äî їх збåð³ãàííÿ, â³äíîâ-
ëåííÿ, àðх³âóâàííÿ òà зíèщåííÿ» [7].

Çíà÷íó óâàãó щîäî ïåðâèííîãî îбë³êó íà ï³äïðè-
єìñòâ³ ïðèä³ëåíî Çàêîíîì Уêðàїíè «Пðî бóхãàë-
òåðñüêèé îбë³ê òà ф³íàíñîâó зâ³òí³ñòü â Уêðàїí³». 
Òàê, ñò. 8 ïåðåäбà÷åíå òàêå: «â³äïîâ³äàëüí³ñòü зà 
îðãàí³зàö³ю бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó òà зàбåзïå÷åííÿ 
ф³êñóâàííÿ фàêò³â зä³éñíåííÿ âñ³х ãîñïîäàðñüêèх 
îïåðàö³é ó ïåðâèííèх äîêóìåíòàх, збåðåæåííÿ îбðî-
бëåíèх äîêóìåíò³â, ðåã³ñòð³â ³ зâ³òíîñò³ ïðîòÿãîì 
âñòàíîâëåíîãî òåðì³íó, àëå íå ìåíшå òðüîх ðîê³â, 
íåñå âëàñíèê (âëàñíèêè) àбî óïîâíîâàæåíèé îðãàí 
(ïîñàäîâà îñîбà), ÿêèé зä³éñíює êåð³âíèöòâî ï³äïðè-
єìñòâîì â³äïîâ³äíî äî зàêîíîäàâñòâà òà óñòàíîâ÷èх 
äîêóìåíò³â» [4]. Âàðòî зàóâàæèòè, щî öÿ ñòàòòÿ 
зàñòîñîâóєòüñÿ зã³äíî з Íàêàзîì Гîëîâíîãî àðх³â-
íîãî óïðàâë³ííÿ ïðè ÊÌУ «Пðî зàòâåðäæåííÿ Пåðå-
ë³êó òèïîâèх äîêóìåíò³â» № 41 [5]. Çã³äíî з öèì 
äîêóìåíòîì âñòàíîâëююòüñÿ ñòðîêè збåð³ãàííÿ 
îêðåìèх бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â, щî ïðåäñòàâ-
ëåíå â òàбë. 1. Çàñòîñóâàííÿ ö³єї ñòàòò³ â êîíòåêñò³ 
âòðà÷åíèх äîêóìåíò³â â ðåзóëüòàò³ бîéîâèх ä³é ÷è 
îêóïàö³ї òåðèòîð³é àбî îбìåæåííÿ äîñòóïó äî îêðå-
ìèх з íèх є íåìîæëèâèì. Îòæå, ïîêëàñòè â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü íà êåð³âíèê³â àбî ãîëîâíèх бóхãàëòåð³â зà 
âòðàòó äîêóìåíò³â àбî îбìåæåííÿ äîñòóïó äî íèх 
÷åðåз бîéîâ³ ä³ї àбî îêóïàö³ї òåðèòîð³é íåìîæëèâî.

Îêðåì³ ïèòàííÿ збåð³ãàííÿ ïåðâèííèх äîêó-
ìåíò³â âèзíà÷åí³ Пîäàòêîâèì êîäåêñîì Уêðàїíè 
[6], зîêðåìà:

– ï. 44.3 ñò. 44: «ïëàòíèêè ïîäàòê³â зîбîâ’ÿзàí³ 
зàбåзïå÷èòè збåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â, âèзíà÷åíèх 
ó ï. 44.1 ñò. 44, à òàêîæ äîêóìåíò³â, ïîâ’ÿзàíèх 
³з âèêîíàííÿì âèìîã зàêîíîäàâñòâà, êîíòðîëü зà 

Òàбëèöÿ 1
Ñтроки зберігання буõгалтерськиõ документів відповідно до джерела [5]

Âиди документів Ñтрок Примітки

1. Дîâ³ðåíîñò³ (зîêðåìà, àíóëüîâàí³) íà îäåðæàííÿ 
ãðîшîâèх ñóì ³ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèх ö³ííîñòåé; íà 
îäåðæàííÿ зàðîб³òíîї ïëàòè òà ³íшèх âèïëàò

3 ðîêè

Çà óìîâè зàâåðшåííÿ ïåðåâ³ðêè òåðèòîð³àëüíèìè 
îðãàíàìè Ì³íäîхîä³â Уêðàїíè з ïèòàíü äîòðè-
ìàííÿ ïîäàòêîâîãî зàêîíîäàâñòâà, à äëÿ îðãàí³â 
âèêîíàâ÷îї âëàäè, äåðæàâíèх фîíä³â, бюäæåò-
íèх îðãàí³зàö³é, ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ 
äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, ï³äïðèєìñòâ òà 
îðãàí³зàö³é, ÿê³ îòðèìóâàëè êîшòè з бюäæåò³â 
óñ³х ð³âí³â òà äåðæàâíèх фîíä³â àбî âèêîðèñòî-
âóâàëè äåðæàâíå ÷è êîìóíàëüíå ìàéíî, – ðåâ³з³ї, 
ïðîâåäåíîї îðãàíàìè äåðæàâíîãî ф³íàíñîâîãî 
êîíòðîëю зà ñóêóïíèìè ïîêàзíèêàìè ф³íàíñîâî-
ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³. Â ðàз³ âèíèêíåííÿ ñïî-
ð³â (ñóïåðå÷îê), ïîðóшåííÿ êðèì³íàëüíèх ñïðàâ, 
â³äêðèòòÿ ñóäàìè ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâàх âîíè 
збåð³ãàюòüñÿ äî óхâàëåííÿ îñòàòî÷íîãî ð³шåííÿ.

2. Пîäàòêîâ³ íàêëàäí³ 3 ðîêè Àíàëîã³÷íî ïðèì³òö³ äî ï. 1.

3. Â³äîìîñò³ íà âèïëàòó ãðîшåé 3 ðîêè Çà â³äñóòíîñò³ ðîзðàхóíêîâî-ïëàò³æíèх â³äîìîñ-
òåé (îñîбîâèх ðàхóíê³â) 75 ðîê³â.

4. Пåðâèíí³ äîêóìåíòè ³ äîäàòêè äî íèх, щî ф³êñóюòü 
фàêò âèêîíàííÿ ãîñïîäàðñüêèх îïåðàö³é ³ ñòàëè ï³ä-
ñòàâîю äëÿ зàïèñ³â ó ðåã³ñòðàх бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó 
òà ïîäàòêîâèх äîêóìåíòàх (êàñîâ³, бàíê³âñüê³ äîêó-
ìåíòè, îðäåðè, ïîâ³äîìëåííÿ бàíê³â ³ ïåðåêàзí³ âèìîãè, 
âèïèñêè бàíê³â, êîð³íö³ êâèòàíö³é, бàíê³âñüêèх ÷åêî-
âèх êíèæîê, íàðÿäè íà ðîбîòó, àêòè ïðî ïðèéìàííÿ, 
зäàâàííÿ ³ ñïèñàííÿ ìàéíà é ìàòåð³àë³â, êâèòàíö³ї òà 
íàêëàäí³ з îбë³êó òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèх ö³ííîñòåé, 
ðàхóíêè-фàêòóðè, àâàíñîâ³ зâ³òè òîщî)

3 ðîêè Àíàëîã³÷íî ïðèì³òö³ äî ï. 1.

5. Îбë³êîâ³ ðåã³ñòðè (ãîëîâíà êíèãà, æóðíàëè, ìåìî-
ð³àëüí³ îðäåðè, îбîðîòí³ â³äîìîñò³, ³íâåíòàðí³ êàðòêè, 
ðîзðîбëюâàëüí³ òàбëèö³ òîщî)

3 ðîêè Àíàëîã³÷íî ïðèì³òö³ äî ï. 1.

6. Дîêóìåíòè (ñâ³äîöòâà, àêòè, äîãîâîðè) íà ïðàâî 
âëàñíîñò³ íà зåìëю, ñïîðóäè, ìàéíî; íà ïðàâî âîëîä³ííÿ, 
êîðèñòóâàííÿ, ðîзïîðÿäæåííÿ ìàéíîì; íà ïðàâî ðåє-
ñòðàö³ї ³ ïåðåðåєñòðàö³ї ф³ðìîâèх íàзâ, òîâàðíèх зíàê³â, 
зíàê³â îбñëóãîâóâàííÿ òîщî

Пîñò³éíî Дî ë³êâ³äàö³ї îðãàí³зàö³ї.
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äîòðèìàííÿì ÿêîãî ïîêëàäåíî íà êîíòðîëюю÷³ 
îðãàíè, íå ìåíш ÿê 1 095 äí³â з äíÿ ïîäàííÿ 
ïîäàòêîâîї зâ³òíîñò³, äëÿ ñêëàäåííÿ ÿêîї âèêîðèñ-
òîâóюòüñÿ зàзíà÷åí³ äîêóìåíòè, à ó ðàз³ її íåïî-
äàííÿ – з ïåðåäбà÷åíîãî Êîäåêñîì ãðàíè÷íîãî òåð-
ì³íó ïîäàííÿ òàêîї зâ³òíîñò³»;

– ï. 44.5 ñò. 44: «ó ðàз³ âòðàòè, ïîшêîäæåííÿ 
àбî äîñòðîêîâîãî зíèщåííÿ äîêóìåíò³â, зàзíà÷å-
íèх â ï. 44.1 ³ ï. 44.3 ñò. 44 Êîäåêñó, ïëàòíèê 
ïîäàòê³â зîбîâ’ÿзàíèé ó ï’ÿòèäåííèé ñòðîê з äíÿ 
òàêîї ïîä³ї ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè êîíòðîëюю÷èé 
îðãàí зà ì³ñöåì îбë³êó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëå-
íîìó Êîäåêñîì äëÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâîї зâ³òíîñò³, 
òà êîíòðîëюю÷èé îðãàí, ÿêèì бóëî зä³éñíåíå 
ìèòíå îфîðìëåííÿ â³äïîâ³äíîї ìèòíîї äåêëàðàö³ї; 
ïëàòíèê ïîäàòê³â íåñå îбîâ’ÿзîê â³äíîâèòè âòðà-
÷åí³ äîêóìåíòè ïðîòÿãîì 90 êàëåíäàðíèх äí³â 
з äíÿ, щî íàñòàє зà äíåì íàäхîäæåííÿ ïîâ³äî-
ìëåííÿ äî êîíòðîëюю÷îãî îðãàíó».

Пðîïîíóєìî îбìåæèòè зàñòîñóâàííÿ äî ñóб’єêò³â 
ãîñïîäàðюâàííÿ зàзíà÷åíèх ïîëîæåíü Пîäàòêî-
âîãî êîäåêñó Уêðàїíè, ÿê³ 
ïîñòðàæäàëè â ðåзóëüòàò³ 
бîéîâèх ä³é àбî îêóïàö³ї 
äåðæàâíèх òåðèòîð³é. Àäæå 
ïåðåâ³ðêè â öåé ÷àñ òåæ 
зàбîðîíåí³: «â³äïîâ³äíî äî 
ñò. 3 Çàêîíó Уêðàїíè «Пðî 
òèì÷àñîâ³ зàхîäè íà ïåð³îä 
ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷-
íîї îïåðàö³ї (ÀÒÎ)» îðãàíàì 
³ ïîñàäîâèì îñîбàì, óïîâíî-
âàæåíèì зàêîíàìè зä³é-
ñíюâàòè äåðæàâíèé íàãëÿä 
(êîíòðîëü) ó ñфåð³ ãîñïîäàð-
ñüêîї ä³ÿëüíîñò³, ó ïåð³îä 
òà íà òåðèòîð³ї ïðîâåäåííÿ 
ÀÒÎ òèì÷àñîâî зàбîðîíÿ-
єòüñÿ ïðîâåäåííÿ ïëàíîâèх 
òà ïîзàïëàíîâèх ïåðåâ³ðîê 
ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ, 
щî зä³éñíююòü ä³ÿëüí³ñòü 
ó зîí³ ïðîâåäåííÿ àíòèòå-
ðîðèñòè÷íîї îïåðàö³ї, êð³ì 
ïîзàïëàíîâèх ïåðåâ³ðîê 
ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ, 
щî, â³äïîâ³äíî äî зàòâåðäæå-
íèх ÊÌУ êðèòåð³їâ îö³íêè 
ñòóïåíÿ ðèзèêó â³ä ïðîâà-
äæåííÿ ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëü-
íîñò³, â³äíåñåí³ äî ñóб’єêò³â 
ãîñïîäàðюâàííÿ з âèñîêèì 
ñòóïåíåì ðèзèêó» [9].

Îñê³ëüêè âòðàòà бóх-
ãàëòåðñüêèх, юðèäè÷íèх, 
êàäðîâèх òà òåхí³÷íèх äîêó-
ìåíò³â â³äбóëàñÿ íå з âèíè 
êåð³âíèöòâà ï³äïðèєìñòâà, 
â³äïîâ³äíî, é зàñòîñóâàííÿ 
ïîëîæåíü адм³н³стратив-
ної в³дпов³далüност³ («зà 
íåäбàëå збåð³ãàííÿ, ïñó-
âàííÿ, íåзàêîííå зíèщåííÿ, 
ïðèхîâóâàííÿ, íåзàêîííó 
ïåðåäà÷ó ³íш³é îñîб³ àðх³â-
íèх äîêóìåíò³â, ïîðó-
шåííÿ ïîðÿäêó äîñòóïó äî 
íèх зàñòîñîâóюòü òàêå: íà 
ãðîìàäÿí – ïîïåðåäæåííÿ 
àбî àäì³íшòðàф ó ðîз-
ì³ð³ â³ä 51 äî 119 ãðí.; äî 
ïîñàäîâèх îñ³б – ïîïåðåä-

æåííÿ àбî àäì³íшòðàф â³ä 85 äî 170 ãðí.; зà 
ïîâòîðíå ïîðóшåííÿ ïðîòÿãîì ðîêó ãðîìàäÿí 
÷åêàє шòðàф â³ä 119 äî 340 ãðí., à ïîñàäîâèх 
îñ³б – â³ä 170 äî 680 ãðí.» [2]) òà ф³нансових 
санкц³й («ïåðåäбà÷åí³ зà íåзàбåзïå÷åííÿ ïëàò-
íèêîì збåð³ãàííÿ ïåðâèííèх äîêóìåíò³â îбë³-
êîâèх òà ³íшèх ðåã³ñòð³â, бóхãàëòåðñüêîї òà ñòà-
òèñòè÷íîї зâ³òíîñò³, ³íшèх äîêóìåíò³â з ïèòàíü 
îб÷èñëåííÿ, ñïëàòè ïîäàòê³â òà збîð³â ïðîòÿãîì 
1 095 äí³â з äíÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâîї зâ³òíîñò³, 
äëÿ ñêëàäåííÿ ÿêîї âèêîðèñòîâóюòüñÿ зàзíà÷åí³ 
äîêóìåíòè, à â ðàз³ її íåïîäàííÿ з ïåðåäбà÷åíîãî 
ПÊУ ãðàíè÷íîãî òåðì³íó ïîäàííÿ òàêîї зâ³òíîñò³  
òà/àбî íåíàäàííÿ ïëàòíèêîì êîíòðîëюю÷èì îðãà-
íàì îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â ÷è їх êîï³é ï³ä ÷àñ 
ïîäàòêîâîãî êîíòðîëю (ñò. 121 ПÊУ); зà öå бóäå 
шòðàф 510 ãðí., à зà ïîâòîðíå ïîðóшåííÿ ïðîòÿ-
ãîì ðîêó – 1 020 ãðí.» [2]) òåæ íåìîæëèâå.

Пîäàòêîâèì êîäåêñîì Уêðàїíè [6] òà Пîëî-
æåííÿì ïðî äîêóìåíòàëüíå зàбåзïå÷åííÿ зàïèñ³â 
ó бóхãàëòåðñüêîìó îбë³êó [8] ïåðåäбà÷åíî àëãî-

 

Створення комісії зі встановлення втрати або пошкодження первинних 
документів через бойові дії або окупацію державних територій

Комісія створюється наказом керівника підприємства за погодження з 
головним бухгалтером

Етап 1

Формування інформаційного забезпечення для встановлення втрати 
бухгалтерських документів

На цьому етапі комісія визначає інформаційне забезпечення щодо втрати або 
пошкодження документів та формує запити стосовно його отримання

Етап 2

Визначення наслідків бойових дій та окупації державних територій з 
позиції втрати бухгалтерських документів

На цьому етапі комісія ідентифікує наслідки бойових дій та окупації державних 
територій та визначає, чи відбулася втрата або пошкодження документів

Етап 3

Ідентифікація видів бухгалтерських документів, які були витрачені або 
пошкоджені в результаті бойових дій та окупації державних територій

Бухгалтерські документи, що були втрачені або пошкоджені, групуються за 
об’єктами бухгалтерського обліку

Етап 4

Визначення потреби відновлення бухгалтерських документів за періодом 
їх складання та видами за об’єктами

Комісія приймає рішення про потребу відновлення окремих видів первинних 
документів, що визначається періодом їх складання та окремих об’єктів

Етап 5

Вибір форми організації процедури відновлення окремих груп 
бухгалтерських документів

Бухгалтерські документи можуть бути відновлені як власними силами, так і з 
залученням сторонніх осіб

Етап 6

Формування запитів на відновлення первинних документів органам 
державної влади та/або контрагентам

Комісія формує запити за погодженням із керівником щодо відновлення 
бухгалтерських документів

Етап 7

Отримання копій та/або дублікатів первинних документів від органів 
державної влади та/або контрагентів

За результатами запитів підприємство отримує копії або дублікати первинних 
документів та вносить відповідні запити на рахунки бухгалтерського обліку

Етап 8

Ðис. 1. Åтапи відновлення буõгалтерськиõ документів в результаті  
їõ втрати через бойові дії та окупацію державниõ територій
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ðèòì â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåðñüêèх ïåðâèííèх 
äîêóìåíò³â, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ з òàêèх êðîê³â:

– âèäàòè íàêàз ïî ï³äïðèєìñòâó ïðî ïðèзíà-
÷åííÿ êîì³ñ³ї äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïåðåë³êó â³äñóòí³х 
äîêóìåíò³â ³ ðîзñë³äóâàííÿ ïðè÷èí їх ïðîïàæ³ àбî 
зíèщåííÿ; хòî ïîâèíåí âхîäèòè äî її ñêëàäó, зàêî-
íîäàâñòâîì íå âèзíà÷åíî, ò³ëüêè âñòàíîâëåíî, щî 
äî êîì³ñ³ї ïîòð³бíî âêëю÷èòè ïðåäñòàâíèê³â ñë³ä-
÷èх îðãàí³â, îхîðîíè òà äåðæàâíîãî ïîæåæíîãî 
íàãëÿäó (зàëåæíî â³ä êîíêðåòíîї ñèòóàö³ї);

– ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî ïîä³ю ïðàâîîхî-
ðîíí³ îðãàíè (â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë Êðèì³íàëüíîãî 
ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Уêðàїíè â³ä 13 êâ³òíÿ 
2012 ð. № 4651-VI); öå ðîбèòüñÿ â äîâ³ëüí³é фîðì³ 
³з зàзíà÷åííÿì óñ³х îбñòàâèí ñïðàâè;

– ó 5-äåííèé ñòðîê â³ä ìîìåíòó âèÿâëåííÿ ïðî-
ïàæ³ àбî âòðàòè ïèñüìîâî ïðî³íфîðìóâàòè ïðî öå 
îðãàí ДФС (äîêëàäí³шå äèâ. íèæ÷å);

– îфîðìèòè àêòîì ðåзóëüòàòè ðîбîòè êîì³ñ³ї; 
фîðìó òàêîãî àêòà íå зàòâåðäæåíî, òîìó â³í ñêëà-
äàєòüñÿ â äîâ³ëüí³é фîðì³ з îïèñîì óñ³х âèêîíàíèх 
ä³é щîäî ðîзñë³äóâàííÿ ïðè÷èí óòðàòè äîêóìåíò³â 
³ зàòâåðäæóєòüñÿ êåð³âíèêîì ï³äïðèєìñòâà;

– ñïðÿìóâàòè êîï³ю àêòà îðãàíó ДФС ó 10-äåí-
íèé ñòðîê â³ä ìîìåíòó éîãî ñêëàäàííÿ; ÿêщî âè 
âñòèãëè îфîðìèòè àêò ó ñòðîê, òî éîãî ìîæíà ñïðÿ-
ìóâàòè îäíî÷àñíî з ïîâ³äîìëåííÿì îðãàíó ДФС; 
êîï³ÿ àêòà ñïðÿìîâóєòüñÿ òàêîæ îðãàíó, ó ñфåð³ 
óïðàâë³ííÿ ÿêîãî зíàхîäèòüñÿ ï³äïðèєìñòâî.

Пðåäñòàâëåíèé àëãîðèòì íåïîâíîю ì³ðîю â³ä-
ïîâ³äàє ïðàêòèö³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâ, ÿê³ 
âòðàòèëè äîêóìåíòè â ðåзóëüòàò³ бîéîâèх ä³é 
òà îêóïàö³ї äåðæàâíèх òåðèòîð³é, àäæå íå зàâæäè 
ï³äïðèєìñòâî ìîæå âêëàñòèñÿ ó âèзíà÷åí³ ñòðîêè, 
êð³ì òîãî, â ðàз³ â³äíîâëåííÿ âñ³єї ñèñòåìè ïåð-
âèííîãî ñïîñòåðåæåííÿ бóхãàëòåðñüêà ñëóæбà 
ï³äïðèєìñòâà íå зàâæäè ìàє ³íфîðìàö³ю ïðî 
âñ³ її ñêëàäîâ³. У зâ’ÿзêó з öèì ïîðÿäîê â³äíîâ-
ëåííÿ ïåðâèííèх äîêóìåíò³â є ñêëàäíèì ïðîöå-
ñîì îðãàí³зàö³ї бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó. Çâàæà-
ю÷è íà îñîбëèâîñò³ îðãàí³зàö³ї äîêóìåíòîîб³ãó, 
âèщå зàзíà÷åíèх ïîëîæåíü, щî ì³ñòÿòüñÿ â íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèх àêòàх, à òàêîæ ÷èíí³é ñèñòåì³ 
ïåðâèííîãî ñïîñòåðåæåííÿ íà â³ò÷èзíÿíèх ï³ä-
ïðèєìñòâàх (ПðÀÒ «Íîâîêðàìàòîðñüêèé ìàшè-
íîбóä³âíèé зàâîä», ПðÀÒ «Сòàðîêðàìàòîðñüêèé 
ìàшèíîбóä³âíèé зàâîä», ПðÀÒ «Åíåðãîìàшñïåö-
ñòàëü», ПÀÒ «Êîðîñòåíñüêèé ìàшèíîбóä³âíèé 
зàâîä» òîщî), ïðîïîíóєìî òàêó ïîñë³äîâí³ñòü åòà-
ï³â â³äíîâëåííÿ ïåðâèííèх äîêóìåíò³â (ðèñ. 1). 
Òàêèé ïîðÿäîê ïåðåäбà÷àє зàñòîñóâàííÿ ñïåö³-
àëüíèх зíàíü ïðàö³âíèê³â ï³äïðèєìñòâà, à ³íîä³ 
íàâ³òü зàëó÷åííÿ ïîñëóã ñòîðîíí³х îñ³б.

Çàãàëîì зàïðîïîíîâàíèé ïîðÿäîê â³äíîâëåííÿ 
бóхãàëòåðñüêèх ïåðâèííèх äîêóìåíò³â ïåðåäбà÷àє 
8 åòàï³â, à ñàìå ñòâîðåííÿ êîì³ñ³ї з³ âñòàíîâëåííÿ 
âòðàòè àбî ïîшêîäæåííÿ ïåðâèííèх äîêóìåíò³â 
÷åðåз бîéîâ³ ä³ї àбî îêóïàö³ю äåðæàâíèх òåðèòî-
ð³é; фîðìóâàííÿ ³íфîðìàö³éíîãî зàбåзïå÷åííÿ äëÿ 
âñòàíîâëåííÿ âòðàòè бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â; 
âèзíà÷åííÿ íàñë³äê³â бîéîâèх ä³é òà îêóïàö³ї äåð-
æàâíèх òåðèòîð³é з ïîзèö³ї âòðàòè бóхãàëòåðñüêèх 
äîêóìåíò³â; ³äåíòèф³êàö³ю âèä³â бóхãàëòåðñüêèх 
äîêóìåíò³â, ÿê³ бóëè âèòðà÷åí³ àбî ïîшêîäæåí³ 
â ðåзóëüòàò³ бîéîâèх ä³é òà îêóïàö³ї äåðæàâíèх 
òåðèòîð³é; âèзíà÷åííÿ ïîòðåбè â³äíîâëåííÿ бóх-
ãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â зà ïåð³îäîì їх ñêëàäàííÿ 
òà âèäàìè зà îб’єêòàìè; âèб³ð фîðìè îðãàí³зàö³ї 
ïðîöåäóðè â³äíîâëåííÿ îêðåìèх ãðóï бóхãàëòåð-
ñüêèх äîêóìåíò³â; фîðìóâàííÿ зàïèò³â íà â³äíîâ-
ëåííÿ ïåðâèííèх äîêóìåíò³â îðãàíàì äåðæàâíîї 
âëàäè òà/àбî êîíòðàãåíòàì; îòðèìàííÿ êîï³é òà/

àбî äóбë³êàò³â ïåðâèííèх äîêóìåíò³â â³ä îðãàí³â 
äåðæàâíîї âëàäè òà/àбî êîíòðàãåíò³â.

Ðîзãëÿíåìî îñîбëèâîñò³ êîæíîãî з åòàï³â щîäî 
ïðîöåäóð, ³íфîðìàö³éíîãî зàбåзïå÷åííÿ òà äîêó-
ìåíòàëüíîãî ñóïðîâîäó. Цå â ðåзóëüòàò³ äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü ñфîðìóâàòè îðãàí³зàö³éíî-ìåòîäè÷í³ 
ïîëîæåííÿ â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó 
òà бóхãàëòåðñüêîї, юðèäè÷íîї, êàäðîâîї òà òåх-
í³÷íîї äîêóìåíòàö³ї, à òàêîæ їх зàïðîâàäæåííÿ 
â ïðàêòèêó ÷åðåз íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè.

1) Створення ком³с³ї з³ встановлення втрати 
або пошкодження первинних документ³в через 
бойов³ д³ї або окупац³ю державних територ³й. 
Íà öüîìó åòàï³ êåð³âíèê ï³äïðèєìñòâà ñòâîðює 
êîì³ñ³ю, îñíîâíèì зàâäàííÿì ÿêîї є âèзíà÷åííÿ 
íàñë³äê³â бîéîâèх ä³é òà/àбî îêóïàö³ї äåðæàâíèх 
òåðèòîð³é. Пðè÷îìó òàêèх êîì³ñ³é ìàє бóòè äâ³; 
ïåðшà ñòâîðюєòüñÿ äëÿ ³äåíòèф³êàö³ї íàñë³äê³â 
ìàòåð³àëüíîãî òà ф³íàíñîâîãî хàðàêòåðó, à äðóãà – 
âòðàò ÷è ïîшêîäæåííÿ бóхãàëòåðñüêèх, юðèäè÷-
íèх, êàäðîâèх òà òåхí³÷íèх äîêóìåíò³â àбî æ 
óñ³єї ñèñòåìè бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó. Дî ñêëàäó 
òàêîї êîì³ñ³ї ïðîïîíóєìî ââåñòè бóхãàëòåðà з ïåð-
âèííîãî îбë³êó, ìàòåð³àëüíî-â³äïîâ³äàëüíó îñîбó 
бóäü-ÿêîãî ñêëàäó, êàñèðà, юðèñòà, àðх³âàð³óñà. 
Сêëàä êîì³ñ³ї ìîæå бóòè ðîзшèðåíèé зàëåæíî â³ä 
îбñÿã³â ðîбîòè òà ñïåöèф³êè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðè-
єìñòâà é îñîбëèâîñòåé îðãàí³зàö³ї ñèñòåìè óïðàâ-
ë³ííÿ. Êð³ì òîãî, ñêëàä êîì³ñ³ї ìàє бóòè ïîãîäæå-
íèé ³з ãîëîâíèì бóхãàëòåðîì ï³äïðèєìñòâà. Дëÿ 
ïîâíîãî зàбåзïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîì³ñ³ї íàêàзîì 
ïðî зàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ìàє бóòè ïåðåäбà÷åíå 
ïîëîæåííÿ щîäî ïðàâ òà îбîâ’ÿзê³â ÷ëåí³â êîì³ñ³ї.

Пðàâà ÷ëåí³â êîì³ñ³ї òàê³: íåîбìåæåíèé äîñòóï 
äî ïðèì³щåíü ï³äïðèєìñòâà, щîäî ÿêèх â³äбóâà-
єòüñÿ â³äíîâëåííÿ äîêóìåíò³â, îêð³ì âèïàäê³â, 
щî ñòîñóюòüñÿ êîìåðö³éíîї òàєìíèö³ з îбìåæå-
íèì äîñòóïîì; ïðàâî íàäàâàòè зàïèòè äî â³ää³ë³â 
òà ñëóæб ï³äïðèєìñòâà щîäî îòðèìàííÿ íåîбх³äíîї 
³íфîðìàö³ї â ìåæàх â³äíîâëåííÿ äîêóìåíò³â; ïðàâî 
фîðìóâàòè зàïèòè äî îðãàí³â äåðæàâíîї âëàäè (ф³ñ-
êàëüíà ñëóæбà, ñëóæбà ñòàòèñòèêè, ïåíñ³éíèé фîíä, 
îðãàíè ñîö³àëüíîãî ñòðàхóâàííÿ òîщî) ñòîñîâíî â³ä-
íîâëåííÿ â³äïîâ³äíèх äîêóìåíò³â; ïðàâî фîðìóâàòè 
зàïèòè äî êîíòðàãåíò³â щîäî â³äíîâëåííÿ äîêóìåí-
ò³â; ïðàâî îòðèìóâàòè óñí³ òà ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ 
â³ä ïðàö³âíèê³â ï³äïðèєìñòâà â ìåæàх фîðìóâàííÿ 
³íфîðìàö³ї ïðî ñêëàä òà зì³ñò äîêóìåíò³â; ïðàâî 
ïåðåâ³ðèòè â³äîбðàæåííÿ â ñèñòåì³ бóхãàëòåðñüêîãî 
îбë³êó âíåñåííÿ ³íфîðìàö³ї з â³äíîâëåíèх äîêóìåí-
ò³â; ïðàâî зàëó÷àòè ñòîðîíí³х îñ³б äî â³äíîâëåííÿ 
äîêóìåíò³â íà îñíîâ³ äîãîâîðó зà ïîãîäæåííÿ ³з 
êåð³âíèêîì ï³äïðèєìñòâà.

Дî îбîâ’ÿзê³â ÷ëåí³â êîì³ñ³ї íàëåæàòü ïîãî-
äæåííÿ з êåð³âíèöòâîì ï³äïðèєìñòâà ïðîöåäóð, 
щî ñòîñóюòüñÿ âзàєìîä³ї з îðãàíàìè äåðæàâíîї 
âëàäè òà êîíòðàãåíòàìè; ïîâíå âðàхóâàííÿ óñíèх 
òà ïèñüìîâèх ïîÿñíåíü ïðàö³âíèê³â ï³äïðèєìñòâà; 
îö³íêà ðèзèêó íåòî÷íîñò³ ïðîöåäóðè â³äíîâëåííÿ 
ïåâíîãî äîêóìåíòà àбî ãðóïè äîêóìåíò³â; ïîâ³äî-
ìëåííÿ êåð³âíèêà â ðàз³ â³äñóòíîñò³ êîìïåòåíò-
íîñò³ щîäî â³äíîâëåííÿ ïåâíèх äîêóìåíò³â; ïîâ³-
äîìëåííÿ êåð³âíèêà òà â³äìîâà â³ä âèêîíàííÿ 
зàâäàííÿ â ðàз³ íàÿâíîñò³ êîíфë³êòó ³íòåðåñ³â.

Ç îãëÿäó íà âèзíà÷åí³ îñîбëèâîñò³ ä³ÿëüíîñò³ 
êîì³ñ³ї з â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó 
òà бóхãàëòåðñüêèх, юðèäè÷íèх òà ф³íàíñîâèх äîêó-
ìåíò³â ïðèíöèïàìè ä³ÿëüíîñò³ êîì³ñ³ї є òàê³: ï³ä-
зâ³òí³ñòü, ïîâíîòà, âðàхóâàííÿ ðèзèêó, îбìåæåííÿ 
êîíфë³êòó ³íòåðåñ³â, зàбåзïå÷åí³ñòü, íåзàëåæí³ñòü, 
äîñòîâ³ðí³ñòü. Хàðàêòåðèñòèêó зàзíà÷åíèх ïðèí-
öèï³â íàâåäåíî â òàбë. 2. Пåðåë³ê зàзíà÷åíèх 
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ïðèíöèï³â ìîæå бóòè äîïîâíåíèé òà ðîзâèíåíèé 
â³äïîâ³äíî äî ñïåöèф³êè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà 
â ÷àñòèí³ îðãàí³зàö³ї ³íфîðìàö³éíîї бåзïåêè.

Çàзíà÷åí³ ïðèíöèïè ìîæóòü бóòè ñêëàäîâèìè 
âíóòð³шí³х ðåãëàìåíò³â íà ï³äïðèєìñòâ³ àбî æ 
ïåðåäбà÷åí³ íàêàзîì ïðî зàòâåðäæåííÿ êîì³ñ³ї 
з â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåðñüêèх, юðèäè÷íèх, êàäðî-
âèх òà òåхí³÷íèх äîêóìåíò³â. Фóíêö³îíóâàííÿ 
êîì³ñ³ї â ðàìêàх âèзíà÷åíèх ïðèíöèï³â, ïðàâ 
òà îбîâ’ÿзê³â äàñòü зìîãó ïîâíîю ì³ðîю зðîбèòè 
ïðîöåäóðó â³äíîâëåííÿ ïðîзîðîю òà äîñòîâ³ðíîю.

2) Формування ³нформац³йного забезпечення 
для встановлення втрати бухгалтерсüких доку-
мент³в. Îñíîâîю ä³ÿëüíîñò³ êîì³ñ³ї з â³äíîâëåííÿ 
бóхãàëòåðñüêèх, юðèäè÷íèх, êàäðîâèх òà òåхí³÷-
íèх äîêóìåíò³â є ÿê³ñíå ³íфîðìàö³éíå зàбåзïå-
÷åííÿ. Сàìå òîìó ãîëîâà êîì³ñ³ї òà її ÷ëåíè ìàюòü 
ñфîðìóâàòè êîìïëåêñ íåîбх³äíèх ³íфîðìàö³éíèх 
äæåðåë зà êîæíîю ãðóïîю ïåðâèííèх äîêóìåíò³â 
â ðîзð³з³ îб’єêò³â бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó. Òàêèìè 
³íфîðìàö³éíèìè äæåðåëàìè ìîæóòü бóòè äàí³ 
³íфîðìàö³éíî-êîìï’юòåðíîї ñèñòåìè бóхãàëòåð-
ñüêîãî îбë³êó, ðåєñòð ïîäàòêîâèх íàêëàäíèх, à 
â ðàз³ її â³äñóòíîñò³ бóäü-ÿê³ ïàïåðîâ³ àбî åëåê-
òðîíí³ äîêóìåíòè, à òàêîæ âíóòð³шí³ òà зîâí³шí³ 
зàïèòè. Îñîбëèâèì äæåðåëîì ìîæóòü âèñòóïàòè 
åëåêòðîíí³ ëèñòè íà ñêàíîâàí³ êîï³ї äîêóìåíò³â.

П³ä ÷àñ фîðìóâàííÿ ³íфîðìàö³éíîãî зàбåзïå-
÷åííÿ êîì³ñ³ÿ ìàє âèзíà÷èòèñÿ з ÿê³ñòю ³íфîð-
ìàö³éíîãî зàбåзïå÷åííÿ äëÿ óíèêíåííÿ ðèзèêó 
òà â³äïîâ³äíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ êîì³ñ³ї ïðèíöèïàì, щî 
ïðåäñòàâëåí³ âèщå. Сфîðìîâàíà ñóêóïí³ñòü äàíèх 
äàñòü зìîãó âèзíà÷èòè íàñë³äêè бîéîâèх ä³é 
òà îêóïàö³ї äåðæàâíèх òåðèòîð³é з ïîзèö³ї âòðàòè 
бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â.

3) Визначення насл³дк³в бойових д³й та оку-
пац³ї державних територ³й з позиц³ї втрати 
бухгалтерсüких документ³в. Íà îñíîâ³ ñфîðìîâà-
íîãî ³íфîðìàö³éíîãî зàбåзïå÷åííÿ (äðóãèé åòàï) 
êîì³ñ³ÿ âèзíà÷àє íàñë³äêè âòðàòè бóхãàëòåðñüêèх 
äîêóìåíò³â. Çîêðåìà, ÷ëåíàì êîì³ñ³ї äîâåäåòüñÿ 
âèзíà÷èòè, ÿê³ бóхãàëòåðñüê³ äîêóìåíòè бóëè âòðà-
÷åí³, à ÿê³ ïîшêîäæåí³, à òàêîæ зà ÿêèé ïåð³îä. 
Îñíîâíèìè зàâäàííÿìè öüîãî åòàïó є âèзíà÷åííÿ 
âèòðàòè òà ïîшêîäæåííÿ бóхãàëòåðñüêèх äîêó-
ìåíò³â; зà ïîшêîäæåííÿ бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåí-

ò³â âèзíà÷åííÿ ð³âíÿ ïîшêîäæåííÿ òà ìîæëèâîñò³ 
â³äíîâëåííÿ бåз зàëó÷åííÿ ñòîðîíí³х îñ³б; âèзíà-
÷åííÿ зâ³òíèх ïåð³îä³â, бóхãàëòåðñüê³ äîêóìåíòè 
зà ÿê³ бóëè âòðà÷åí³ àбî ïîшêîäæåí³; âèзíà÷åííÿ 
бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â, щîäî ÿêèх äîñòàòíüî 
êîï³é бåз îфîðìëåííÿ äóбë³êàòà îðèã³íàëà.

4) Ідентиф³кац³я вид³в бухгалтерсüких доку-
мент³в, як³ були витрачен³ або пошкоджен³ 
в резулüтат³ бойових д³й та окупац³ї держав-
них територ³й. Íà öüîìó åòàï³ âèзíà÷àюòüñÿ 
âèäè бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â, ÿê³ бóëè âòðà-
÷åí³ òà ïîшêîäæåí³. Чëåíàì êîì³ñ³ї ïîòð³бíî âñ³ 
бóхãàëòåðñüê³ äîêóìåíòè зãðóïóâàòè зà îб’єêòàìè 
бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó òà зà зâ³òíèìè ïåð³îäàìè 
їх фîðìóâàííÿ. Àäæå âòðà÷åí³ бóхãàëòåðñüê³ 
äîêóìåíòè ìîæóòü ñòîñóâàòèñÿ ÿê îñòàííüîãî зâ³ò-
íîãî ïåð³îäó, òàê é ³íшèх зâ³òíèх ïåð³îä³â. Дëÿ 
зàбåзïå÷åííÿ êîìïëåêñíîñò³ ïðîâåäåíîї ðîбîòè 
òà ÿêîñò³ ðåзóëüòàò³â ïðîöåäóðè â³äíîâëåííÿ бóх-
ãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â ïðîïîíóєìî їх ãðóïóâàòè 
зà òàêèìè îзíàêàìè:

– зà îб’єêòàìè бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó: îñíîâí³ 
зàñîбè, íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, âèðîбíè÷³ зàïàñè, 
ãðîшîâ³ êîшòè òîщî зà ðàхóíêàìè ðîбî÷îãî ïëàíó 
ðàхóíê³â бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó, щî зàòâåðäæå-
íèé íà ï³äïðèєìñòâ³;

– зà зâ³òíèìè ïåð³îäàìè ñêëàäàííÿ бóхãàëòåð-
ñüêèх ïåðâèííèх äîêóìåíò³â; êîëè îäíà ãîñïîäàð-
ñüêà îïåðàö³ÿ ìàє äåê³ëüêà ïåðâèííèх äîêóìåíò³â 
зà ð³зí³ зâ³òí³ ïåð³îäè, ñë³ä зàзíà÷àòè öåé фàêò 
ó ïðèì³òêàх äî àêòà â³äíîâëåííÿ;

– зà ñóб’єêòàìè â³äíîâëåííÿ: äîêóìåíòè, â³ä-
íîâëåííÿ ÿêèх ïîòðåбóє зâåðíåííÿ äî äåðæàâíèх 
îðãàí³â (ïîäàòêîâ³ äåêëàðàö³ї, ñîö³àëüíà зâ³òí³ñòü, 
ф³íàíñîâà зâ³òí³ñòü òîщî); äîêóìåíòè, â³äíîâ-
ëåííÿ ÿêèх ïîòðåбóє зâåðíåííÿ äî êîíòðàãåíò³â 
(â ðîзð³з³ äåб³òîðñüêîї òà êðåäèòîðñüêîї зàбîðãî-
âàíîñòåé: ðàхóíêè, íàêëàäí³, àêòè âèêîíàíèх 
ðîб³ò òîщî); âíóòð³шí³ äîêóìåíòè (ðîзðàхóíêè 
òà äîâ³äêè бóхãàëòåð³ї);

– зà фîðìîю îðãàí³зàö³ї ïðîöåäóðè â³äíîâ-
ëåííÿ бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â: äîêóìåíòè, щî 
ïîòðåбóюòü зàëó÷åííÿ ñòîðîíí³х îñ³б, òà òàê³, ÿê³ 
â³äíîâëююòü âëàñíèìè ñèëàìè;

– зà ïîòðåбîю зä³éñíåííÿ бóхãàëòåðñüêèх зàïè-
ñ³â: äîêóìåíòè, ÿê³ бóëè îïðàöüîâàí³ бóхãàëòå-

Òàбëèöÿ 2
Характеристика принципів діяльності комісії з відновлення  

буõгалтерськиõ, юридичниõ, кадровиõ та теõнічниõ документів
Принцип Характеристика

Принцип під-
звітності

Фóíêö³îíóâàííÿ êîì³ñ³ї зàãàëîì òà êîæíîãî її ÷ëåíà зîêðåìà ï³äзâ³òíå êåð³âíèêó ï³äïðèєìñòâà òà 
ãîëîâíîìó бóхãàëòåðó. Íàïðèêëàä, бóäü-ÿê³ зàïèòè äî òðåò³х îñ³б ìàюòü бóòè ïîãîäæåí³ з êåð³âíèêîì 
ï³äïðèєìñòâà; â ðàз³ âèíèêíåííÿ бóäü-ÿêèх îбìåæåíü з бîêó êåð³âíèê³â â³ää³ë³â ïðî òàê³ âèïàäêè 
ïîâ³äîìëÿєòüñÿ êåð³âíèê.

Принцип 
повноти

Чëåíè êîì³ñ³ї ìàюòü âðàхóâàòè âñ³ ï³äòâåðäæåí³ фàêòè зä³éñíåííÿ îïåðàö³ї, ÿê äîêóìåíòàëüí³, òàê ³ 
îòðèìàí³ â ðåзóëüòàò³ óñíèх òà ïèñüìîâèх ïîÿñíåíü ï³ä ÷àñ â³äíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèх âèä³â äîêóìåíò³â, 
à зà óìîâè, щî ãîñïîäàðñüêà îïåðàö³ÿ ïåðåäбà÷àє ñóêóïí³ñòü äîêóìåíò³â, âîíè ìàюòü бóòè â³äíîâëåí³ 
âñ³. Íàïðèêëàä, ïîñòà÷àííÿ ñèðîâèíè îфîðìëÿєòüñÿ íàêëàäíîю, ðàхóíêîì òà ïîäàòêîâîю íàêëàäíîю.

Принцип 
врахування 

ризику

У ñâîїé ä³ÿëüíîñò³ ÷ëåíè êîì³ñ³ї ìàюòü âðàхóâàòè ðèзèê íåïðàâäèâèх äàíèх àбî íåïîâíèх äàíèх ïðî 
фàêò зä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêîї îïåðàö³ї, зà ÿêîю â³äíîâëюєòüñÿ äîêóìåíò, òîä³ â àêò³ â³äíîâëåííÿ 
ìàюòü ì³ñòèòèñÿ ïðèì³òêè ³з зàñòåðåæåííÿì, ÿêщî îìèíóòè ðèзèê íåìîæëèâî.

Принцип 
обмеження 
конфлікту 
інтересів

Êîæåí ÷ëåí êîì³ñ³ї ó ñâîїé ä³ÿëüíîñò³ ìàє ïîâ³äîìèòè êåð³âíèöòâî â ðàз³ íàÿâíîñò³ ó íüîãî ò³ñíèх 
(íàïðèêëàä, ñ³ìåéíèх) ñòîñóíê³â з îñîбàìè, ÿê³ ïîâ’ÿзàí³ з ïðîöåñîì â³äíîâëåííÿ äîêóìåíò³â. Íàïðè-
êëàä, äðóæèíà ÷ëåíà êîì³ñ³ї ïðàöює íà ï³äïðèєìñòâ³-ïîñòà÷àëüíèêó òà â³äïîâ³äàëüíà зà âåäåííÿ 
ïåðâèííîãî îбë³êó.

Принцип 
забезпече-

ності

Êåð³âíèöòâî ï³äïðèєìñòâà ìàє ïîâíîю ì³ðîю зàбåзïå÷èòè ä³ÿëüí³ñòü êîì³ñ³ї òà íàäàòè â³äïîâ³äíèé 
äîñòóï äî ³íфîðìàö³éíèх ñèñòåì ï³äïðèєìñòâà, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü зä³éñíåííÿ ïðîöåäóð, щî âèìàãà-
юòü ф³íàíñîâîї ï³äòðèìêè.

Принцип 
достовір-

ності

Êîì³ñ³ÿ ìàє ï³äòâåðäèòè äîñòîâ³ðí³ñòü з³бðàíîї ³íфîðìàö³ї òà, â³äïîâ³äíî, ðåзóëüòàòè â³äíîâëåííÿ ïåâ-
íèх ãðóï äîêóìåíò³â. Пðîöåäóðà ï³äòâåðäæåííÿ ìàє бóòè îïèñàíà â àêò³ â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåðñüêèх 
äîêóìåíò³â.

Принцип 
законності

Âñ³ ä³ї êåð³âíèêà òà ÷ëåí³â êîì³ñ³ї ìàюòü бóòè зä³éñíåí³ â ðàìêàх ïðàâîâîãî ïîëÿ, òîбòî â³äïîâ³äàòè 
÷èííèì íà òîé ìîìåíò ïîëîæåííÿì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèх àêò³â.
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ðîì, òà ò³, íà îñíîâ³ ÿêèх ñфîðìîâàíî бóхãàëòåð-
ñüêó ïðîâîäêó; äîêóìåíòè, ÿê³ íå бóëè ðîзíåñåí³ 
íà ðàхóíêàх бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó.

Гðóïóâàííÿ бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â зà 
öèìè âèäàìè äàñòü зìîãó âèзíà÷èòè ïðîöåäóðó 
їх â³äíîâëåííÿ òà ñфîðìóâàòè ïîâíå óÿâëåííÿ 
ïðî íàñë³äêè бîéîâèх ä³é òà îêóïàö³ї äåðæàâ-

íèх òåðèòîð³é. Òàêîæ öåé åòàï äàñòü ìîæëèâ³ñòü 
âèзíà÷èòè ÷àñîâó, ф³íàíñîâó, êàäðîâó ïîòðåбè äëÿ 
зàбåзïå÷åííÿ ìåхàí³зìó â³äíîâëåííÿ äîêóìåíò³â. 
Âàãîìå зíà÷åííÿ зãðóïîâàí³ òàêèì ÷èíîì âòðà-
÷åí³ àбî ïîшêîäæåí³ äîêóìåíòè ìàюòü ó âèзíà-
÷åíí³ ñóб’єêò³â, ÿê³ бóäóòü зàä³ÿí³ â ïðîöåñ³ â³ä-
íîâëåííÿ.

5) Визначення потреби 
в³дновлення бухгалтерсüких 
документ³в за пер³одом їх 
складання та видами в роз-
р³з³ об’єкт³в. Çà ðåзóëüòàòàìè 
ïîïåðåäí³х åòàï³â êîì³ñ³ї зà 
ïîãîäæåííÿì ³з êåð³âíèêîì 
ñë³ä âèзíà÷èòèñÿ з ïîòðåбîю 
â³äíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèх âèä³â 
äîêóìåíò³â. Àäæå ñóö³ëüíå 
â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåðñüêèх 
äîêóìåíò³â ðîбèòè íåäîö³ëüíî. 
Îбґðóíòîâóю÷è ïîòðåбó ó â³ä-
íîâëåíí³, êîì³ñ³ÿ ìàє âðàхó-
âàòè òàê³ îñîбëèâîñò³:

– ïî-ïåðшå, ïîòð³бíî 
âèзíà÷èòèñÿ з³ зâ³òíèìè ïåð³-
îäàìè, зà ÿê³ є ïîòðåбà â³äíîâ-
ëåííÿ ïåðâèííèх äîêóìåíò³â; 
зàóâàæèìî, щî äëÿ îêðåìèх 
ãðóï äîêóìåíò³â äîñèòü â³ä-
íîâëåííÿ зà îñòàíí³é зâ³òíèé 
ïåð³îä àбî íàâ³òü ïåð³îä ï³ñëÿ 
äàòè îñòàííüîãî бàëàíñó; 
òàêèìè äîêóìåíòàìè ìîæóòü 
бóòè íàêëàäí³, ðàхóíêè, 
àêòè ââåäåííÿ â åêñïëóàòà-
ö³ю, àêòè âèêîíàíèх ðîб³ò, 
êàëüêóëÿö³ї, àêòè ë³êâ³äàö³ї 
îñíîâíèх зàñîб³â òîщî; щîäî 
äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîâèíí³ â³ä-
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íîâëюâàòèñÿ зà шèðшèé ïðîì³æîê ÷àñó, òî âîíè 
ñòîñóюòüñÿ òàêèх îб’єêò³â, ÿê, зîêðåìà, äîâãî-
ñòðîêîâà êðåäèòîðñüêà зàбîðãîâàí³ñòü (êðåäèòè 
бàíê³â), îïåðàö³ї ф³íàíñîâîãî ë³зèíãó, êàï³òàëüíå 
бóä³âíèöòâî, äîâãîñòðîêîâà äåб³òîðñüêà зàбîðãîâà-
í³ñòü, äîâãîñòðîêîâ³ ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї, íåîïëà-
÷åíèé êàï³òàë;

– ïî-äðóãå, зà óìîâè â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåð-
ñüêèх äîêóìåíò³â òà âñ³єї ñèñòåìè бóхãàëòåðñüêîãî 
îбë³êó íà îñíîâ³ â³äíîâëåíèх äîêóìåíò³â íåîб-
х³äíî ñфîðìóâàòè бóхãàëòåðñüê³ зàïèòè òà âèзíà-
÷èòèñÿ з äàòîю â³äë³êó; òàêîю äàòîю ìîæå бóòè 
äàòà бàëàíñó (зà ð³ê, ï³âð³÷÷ÿ àбî êâàðòàë), ÿêèé 
îòðèìàíî â³ä îðãàí³â éîãî ïîäà÷³;

– ïî-òðåòє, ï³ä ÷àñ âèзíà÷åííÿ ïîòðåб â³äíîâ-
ëåííÿ бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â ñë³ä зâàæàòè 
íà ñèñòåìó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèх àêò³â щîäî 
збåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â; íàïðèêëàä, Пîäàòêîâèì 
êîäåêñîì âèñóâàєòüñÿ íèзêà âèìîã äî äîêóìåí-
ò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóюòü зä³éñíåííÿ ïîäàòêîâèх 
ðîзðàхóíê³â; зàêîíîäàâñòâîì òàêîæ âñòàíîâëю-
юòüñÿ ïåð³îäè щîäî збåð³ãàííÿ â³äïîâ³äíèх âèä³â 
äîêóìåíò³â;

– ïî-÷åòâåðòå, äëÿ îêðåìèх ãðóï ïåðâèííèх 
äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïåð³îäó їх â³äíîâ-
ëåííÿ íåîбх³äíî âðàхîâóâàòè âèìîãè êîíòðîëю-
ю÷èх îðãàí³â, зîêðåìà бàæàíî ï³ä ÷àñ îбґðóíòó-
âàííÿ äàòè â³äë³êó âðàхóâàòè ïåð³îä îñòàííüîї 
ïîäàòêîâîї ïåðåâ³ðêè;

– ïî-ï’ÿòå, îêðåì³ ïåðâèíí³ äîêóìåíòè ìîæóòü 
íå ï³äëÿãàòè â³äíîâëåííю ÷åðåз âòðàòó зâ’ÿзêó 
з êîíòðàãåíòàìè, ÿê³ зíàхîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³ї 
бîéîâèх ä³é àбî îêóïàö³ї äåðæàâíèх òåðèòîð³é, 
ïðî щî ìàє ñêëàñòèñÿ äîâ³äêà з ïåðåë³êîì òàêèх 
ï³äïðèєìñòâ òà ï³äòâåðäæóю÷èìè äîêóìåíòàìè 
ïðî â³äñóòí³ñòü зâ’ÿзêó;

– ïî-шîñòå, ïåðâèíí³ äîêóìåíòè, ÿê³ хàðàêòåðè-
зóюòü âзàєìîâ³äíîñèíè з êîíòðàãåíòàìè, ìîæóòü 
íå ï³äëÿãàòè â³äíîâëåííю, îñê³ëüêè ö³ êîíòð-
àãåíòè âíåñåí³ äî ñàíêö³éíèх ñïèñê³â; êîì³ñ³ÿ ìàє 
ñêëàñòè äîâ³äêó з ïåðåë³êîì òàêèх ï³äïðèєìñòâ ³з 
зàзíà÷åííÿì Ð³шåííÿ Ðàäè 
íàö³îíàëüíîї бåзïåêè ïðî 
ñàíêö³ї щîäî îñ³б, ÿê³ є âëàñ-
íèêàìè àбî ñï³ââëàñíèêàìè 
ï³äïðèєìñòâ-êîíòðàãåíò³â.

П³ñëÿ âèзíà÷åííÿ ïåðâèí-
íèх äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äëÿãà-
юòü â³äíîâëåííю, íåîбх³äíî 
ñêëàñòè àêò ïðî ñïèñàííÿ âòðà-
÷åíèх ïåðâèííèх äîêóìåíò³â, 
фîðìà ÿêîãî ïðåäñòàâëåíà íà 
ðèñ. 2. Цåé àêò зàòâåðäæóєòüñÿ 
êåð³âíèêîì ï³äïðèєìñòâà 
ï³ñëÿ îзíàéîìëåííÿ з³ зì³ñòîì 
àêòà бóхãàëòåðà òà àðх³âàð³óñà, 
â³äïîâ³äàëüíèх зà âåäåííÿ ïåð-
âèííîãî îбë³êó òà збåðåæåííÿ 
äîêóìåíò³â ï³äïðèєìñòâà.

6) Виб³р форми орган³зац³ї 
процедури в³дновлення окре-
мих груп бухгалтерсüких 
документ³в. Íà öüîìó åòàï³ 
êîì³ñ³ÿ ìàє âèзíà÷èòè, ÿê³ 
ãðóïè äîêóìåíò³â â³äíîâëю-
âàòèìóòüñÿ ñàìîñò³éíî, à ÿê³ 
ïîòðåбóюòü зàëó÷åííÿ ñòîðîí-
í³х îñ³б. Òàêèìè ñòîðîíí³ìè 
îñîбàìè ìîæóòü бóòè êîíñàë-
òèíãîâ³, юðèäè÷í³, àóäèòîð-
ñüê³ êîìïàí³ї, óñòàíîâ÷èìè 
äîêóìåíòàìè ÿêèх ïåðåäбà-

÷åíå íàäàííÿ зàзíà÷åíèх ïîñëóã. Åòàïàìè â³äíîâ-
ëåííÿ бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â òà бóхãàëòåð-
ñüêîãî îбë³êó ³з зàñòîñóâàííÿì ïîñëóã ñòîðîíí³х 
îñ³б є «ïîïåðåäí³é îãëÿä äîêóìåíòàö³ї òà ïîïåðåäíÿ 
îö³íêà ñòàíó бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó; ñêëàäàííÿ 
ïèñüìîâîãî зâ³òó з â³äîбðàæåííÿì ïîìèëîê, íåäî-
ë³ê³â òà íåòî÷íîñòåé ó âåäåíí³ бóхãàëòåðñüêîãî 
îбë³êó, ïðèбëèзíèé ðåãëàìåíò ðîб³ò òà âèзíà÷åííÿ 
îбñÿã³â, âàðòîñò³ ³ òåðì³í³â â³äíîâëåííÿ бóхãàë-
òåðñüêîãî îбë³êó; ï³äãîòîâêà òåхí³÷íîãî зàâäàííÿ 
íà ïðîâåäåííÿ ðîб³ò щîäî â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåð-
ñüêîãî îбë³êó, ÿêå óзãîäæóєòüñÿ ³з Çàìîâíèêîì; 
ïîñë³äîâíèé àíàë³з ïåð³îä³â, ÿê³ ï³äëÿãàюòü â³ä-
íîâëåííю бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó, зàïèò â³äñóò-
í³х äîêóìåíò³â ó Çàìîâíèêà; âèêîíàííÿ ïðîãðàìè 
бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó; îфîðìëåííÿ зâ³òó òà êîìï-
ëåêòó óòî÷íюю÷èх ïîäàòêîâèх ðîзðàхóíê³â; äåòàëü-
íèé ³íñòðóêòàæ бóхãàëòåðñüêîãî ïåðñîíàëó Çàìîâ-
íèêà; зäà÷à ðîб³ò Çàìîâíèêó» [1]. Цåé ïåðåë³ê є íå 
ê³íöåâèì, à ëèшå зàïðîïîíîâàíèì îäí³єю з àóäè-
òîðñüêèх ф³ðì. Âàðò³ñòü ïîñëóã з â³äíîâëåííÿ бóх-
ãàëòåðñüêîãî îбë³êó âàð³юєòüñÿ зàëåæíî â³ä îбñÿã³â 
ðîб³ò. У ðàз³ â³äíîâëåííÿ âëàñíèìè ñèëàìè êîì³ñ³ÿ 
ïðèñòóïàє äî ïîäàëüшîãî åòàïó.

7) Формування запит³в на в³дновлення пер-
винних документ³в органам державної влади та/
або контрагентам. Íà öüîìó åòàï³ êîì³ñ³ÿ фîð-
ìóє êîìïëåêñ зàïèò³â äî îðãàí³â äåðæàâíîї âëàäè 
òà êîíòðàãåíò³â щîäî â³äíîâëåííÿ âòðà÷åíèх àбî 
ïîшêîäæåíèх äîêóìåíò³â â ðåзóëüòàò³ бîéîâèх 
ä³é òà îêóïàö³ї äåðæàâíèх òåðèòîð³é. Дëÿ â³äíîâ-
ëåííÿ äîêóìåíò³â âëàñíèìè ñèëàìè ñë³ä âèêîíàòè 
òàê³ ä³ї: ïîäàòè зàïèò äî ïîäàòêîâîї ³íñïåêö³ї, ñòà-
òèñòèêè, ñîö³àëüíîãî òà ïåíñ³éíîãî фîíä³â, îбñëó-
ãîâóю÷îãî бàíêó, êîíòðàãåíò³â щîäî îäåðæàííÿ 
êîï³é зâ³òíîñò³ ìèíóëîãî ïåð³îäó, âèïèñîê бàíêó, 
íàêëàäíèх, ðàхóíê³â òîщî; ñêëàñòè àêòè зâ³ðîê 
ðîзðàхóíê³â з âèщåíàâåäåíèìè îðãàíàìè òà êîíòð-
àãåíòàìè; â³äïîâ³äíî äî îäåðæàíèх äîêóìåíò³â 
â³äíîâèòè ðåã³ñòðè бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó. Çàãà-
ëîì ìåхàí³зì â³äíîâëåííÿ äîêóìåíò³â íà îñíîâ³ 
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зàïèò³â ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿä³ òàêîї ìîäåë³ 
(ðèñ. 3). Â³äíîâëåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ íå ïîòðå-
бóюòü ó÷àñò³ òðåò³х îñ³б, â³äбóâàюòüñÿ íà îñíîâ³ 
з³бðàíîї ³íфîðìàö³ї óñíèх òà ïèñüìîâèх ïîÿñíåíü 
ïðàö³âíèê³â ï³äïðèєìñòâà.

8) Îòðèìàííÿ êîï³é òà/àбî äóбë³êàò³â ïåð-
âèííèх äîêóìåíò³â â³ä îðãàí³â äåðæàâíîї âëàäè  
òà/àбî êîíòðàãåíò³â. Çàзíà÷åíèé åòàï є ðåзóëü-
òàòèâíèì, à íà éîãî îñíîâ³ ñêëàäàєòüñÿ àêò â³ä-
íîâëåííÿ ïåðâèííèх бóхãàëòåðñüêèх äîêóìåíò³â. 
Фîðìà öüîãî àêòà ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 4.

Фîðìà зàзíà÷åíîãî àêòà бóäå âàð³юâàòèñÿ 
зàëåæíî â³ä îñíîâíèх ðåêâ³зèò³â ïåðâèííèх äîêó-
ìåíò³â, ÿê³ â³äíîâëюâàëèñÿ. Çà ðåзóëüòàòàìè 

â³äíîâëåííÿ àêò ðàзîì ³з ñóêóïí³ñòю äîêóìåí-
ò³â ïîäàєòüñÿ äî бóхãàëòåðñüêîї ñëóæбè ðàзîì ³з 
ïåðâèííèìè äîêóìåíòàìè äëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³ä-
íèх зàïèñ³â â ðåã³ñòðàх бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó 
(³íфîðìàö³éíî-êîìï’юòåðí³é ñèñòåì³).

Âисновки. Îòæå, ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ äàëî 
зìîãó ðîзðîбèòè ìåхàí³зì â³äíîâëåííÿ бóхãàëòåð-
ñüêèх äîêóìåíò³â, щî бóëè âòðà÷åí³ àбî ïîшêî-
äæåí³ â ðåзóëüòàò³ бîéîâèх ä³é àбî îêóïàö³ї 
äåðæàâíèх òåðèòîð³é. Йîãî зàñòîñóâàííÿ ï³äïðè-
єìñòâàìè äàñòü зìîãó â ïîâíîìó îбñÿз³ â³äíîâèòè 
³íфîðìàö³éí³ ðåñóðñè ï³äïðèєìñòâà òà äîâ³ðó äî 
бóхãàëòåðñüêîї зâ³òíîñò³ з бîêó ñòåéêхîëäåð³â 
òà îðãàí³â äåðæàâíîї âëàäè.
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Ðезюме
Â ñòàòüå ðàзðàбîòàí ìåхàíèзì âîññòàíîâëåíèÿ бóхãàëòåðñêîé, юðèäè÷åñêîé è êàäðîâîé äîêóìåíòàöèè, 
óòðà÷åííîé â ðåзóëüòàòå бîåâых äåéñòâèé èëè îêêóïàöèè ãîñóäàðñòâåííых òåððèòîðèé. Îïðåäåëåíы 
эòàïы âîññòàíîâëåíèÿ бóхãàëòåðñêèх äîêóìåíòîâ â ðåзóëüòàòå èх ïîòåðè. Ðàзðàбîòàíà äîêóìåíòàöèÿ äëÿ 
ñïèñàíèÿ óòðà÷åííîé â ðåзóëüòàòå бîåâых äåéñòâèé è îêêóïàöèè ãîñóäàðñòâåííых òåððèòîðèé бóхãàëòåð-
ñêîé, юðèäè÷åñêîé è êàäðîâîé äîêóìåíòàöèè.
Êлючевые слова: бóхãàëòåðñêèé ó÷åò, îêêóïàöèÿ ãîñóäàðñòâåííых òåððèòîðèé, бîåâыå äåéñòâèÿ, äîêó-
ìåíòèðîâàíèå, äîêóìåíòàëüíîå îбåñïå÷åíèå.
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MECHANISM OF RESTORATION OF ACCOUNTING, LEGAL AND PERSONAL DOCUMENTATION 
LOOSED IN RESULT OF BOARD ACTION OR BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES

Summary
The article has developed a mechanism for restoring accounting, legal and personnel records lost as a result 
of hostilities or occupation of state territories. The stages of restoration of accounting documents as a result 
of their loss are determined. The procedure for writing off accounting, legal and personnel records lost as 
a result of hostilities and occupation of state territories has been developed.
Key words: accounting, occupation of state territories, combat operations, documentation, documentary 
support.


