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Вимоги щодо обліку за договором управління (1) 

1. Відповідно до ч. 3 ст. 1030 ЦКУ, управитель зобов’язаний:  

• Обліковувати отримане в управління майно на окремому балансі і 

вести щодо нього окремий облік.  

• Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого 

майна власника (установника управління) та від майна управителя.  

• Розрахунки, пов’язані з управлінням майном, мають здійснюватись на 

окремому банківському рахунку 

2. Чинні стандарти бухгалтерського обліку та Інструкція про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 

від 30.11.1999 № 291 не встановлюють правил відображення операцій, 

пов’язаних з управлінням майном. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-

99/print1450308041328477   
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Вимоги щодо обліку за договором управління (2) 

3. Наказ МФУ «Про затвердження Положення про порядок 

бухгалтерського обліку окремих активів та операцій…» 

від 19.12.2006 №1213 не містить прозорих механізмів обліку і 

звітності щодо  управління, володіння, користування. 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1363-06  

4. Відображення в облікових регістрах (на окремих рахунках 

аналітичного обліку) майна та зобов’язань, які узяв на себе 

управитель, витрат, накопичених при виконанні договору 

управління, має здійснюватись на окремому балансі.  

Для розмежування активів, зобов’язань і господарських операцій 

власної діяльності та діяльності з управління активами необхідне 

введення відповідних додаткових субрахунків до рахунків 

бухгалтерського обліку.  
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Особливості обліку активів в умовах управління ЦМК 

комунальної  власності 

1. Отримані в довірче управління активи обліковуються на балансових 

рахунках необоротних активів. 

2. Управитель майна на момент отримання основних засобів за договором управління 

нараховує амортизацію на такі основні засоби за балансовою вартістю, що 

визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою 

накопиченої амортизації. 

3.  Відповідно до п. 4 ст. 1030 ЦК, майно, набуте управителем у результаті 

управління, включається до складу отриманого в управління майна. Після 

включення збільшення вартості переданого в управління майна сторони договору 

на суму вартості набутого майна повинні відобразити: 

• — установник — збільшення вартості переданого майна та відповідне збільшення 

доходів; 

• — управитель — збільшення вартості майна в управлінні 

4 . Управитель повинен вести облік переданого в управління майна окремо від 

власного на вимогу ЦКУ, а в разі, коли предметом договору управління є нерухоме 

майно, — підлягає нотаріальному засвідченню та державній реєстрації. 
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Облік витрат і доходів ліцензіата в умовах 

управління ЦМК комунальної  власності  

Документальне оформлення та віднесення понесених 

управителем витрат до певного договору управління 

необхідно здійснювати у порядку, встановленому договором 

управління та обліковою політикою управителя. 

Управитель, який отримав майно на підставі договору 

управління, веде окремо від власного облік доходів та 

витрат, пов’язані з управлінням майном в розрізі кожного 

договору управління і плати за управління майном. 

Управитель зараховує нараховані (отримані) суми винагороди 

до своїх доходів. Плата управителю за виконання договору 

управління майном  оподатковується податком на додану вартість 

(ПДВ) на загальних підставах. 
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Особливості сучасної практики обліку витрат і 

доходів ліцензіата в умовах управління ЦМК 

комунальної  власності  

1. Договір щодо реалізації проекту управління та 

реформування енергетичного комплексу м. Києва 

(2001 р.) 

2. Договір на володіння та користування майном 

територіальної громади міста Києва (2003 р.) 

 

Управителі – Енергопостачальник та користувач. 
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Висновки 

1.В сучасній нормативній базі України відсутні механізми та 

методологічне забезпечення ведення бухгалтерського обліку 

активів, витрат, доходів і фінансових результатів ліцензіатом в 

умовах управління ЦМК комунальної  власності.  

2.В результаті  єдиними підставами для забезпечення обліку за 

договорами управління можуть слугувати  чіткі і прозорі умови 

(положення)  договору та ґрунтовна облікова політика управителя, 

розроблена на базі договірних документів та положень кодексів. 

3. В регуляторному (тарифному) законодавстві про договір 

управління не йдеться. 
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Дякую за увагу! 

 

 
lysenko@mdi.org.ua 

+ 380-63-488-99-18 

+380-50-310-91-47  Viber / WhatsApp / Messenger  
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