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Актуальні облікові аспекти: 

 1. Документальне забезпечення правомірності передачі / оцінки / експлуатації / 

переоцінки / списання / вилучення об'єктів оренди. 

2. Положення облікової політики орендаря щодо бухгалтерського обліку: 

• формування інформації (баз даних) про оренду необоротних активів (ЦМК, 

основних засобів) та її розкриття у фінансовій звітності; 

• нарахування і цільового використання амортизації, визнання витрат на 

страхування, плати за землю, орендної плати, витрат на утримання і експлуатацію, 

ремонт орендованих об'єктів ЦМК (основних засобів) окремо за ліцензованими 

видами діяльності (ЛВД) тощо; 

• капітальних інвестицій в орендовані ЦМК, основні засоби (орендні зобов'язання як 

джерела фінансування інвестиційних програм). 

3. Оподаткування операцій з орендованими ЦМК (основними засобами - ОЗ). 

4. Відображення в звітності ліцензіатів операцій з орендованими ЦМК (ОЗ). 

5. Особливості обліку операцій за договорами операційної оренди. 

6. Обговорення питань сучасної фінансово-облікової практики орендних операцій   
(н-д,орендодавець отримує орендну плату як суму амортизаційних відрахувань, 

витрат на ремонт тощо, т.я. орендар немає на балансі орендованого об'єкту і т.п.) 

 

  



Нормативне регулювання обліку операцій з оренди ЦМК (ОЗ) 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

2.  Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні» 

3. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2269-12#Find 

4. Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній 

власності» від 21.10.2010 №2624-VI. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2624-17 

5. Постанова КМУ «Про затвердження Методики оцінки об'єктів оренди» від 10.08.1995 № 629. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/629-95-%D0%BF/print1450308041333504 

6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО): НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»; П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»; П(С)БО 7 

«Основні засоби»; П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»; П(С)БО 14 «Оренда» (п.3. на ЦМК цей 

стандарт не розповсюджується); П(С)БО 16 «Витрати»; П(С)БО 29 «Фінансова звітність за 

сегментами». 

7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ 

Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88. 

8. Інструкція і План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.99 № 291. 

9. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Наказ МФУ 

від  02.09.2014 № 879. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 
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Нормативне регулювання обліку операцій з оренди ЦМК (ОЗ) 

9. Національний стандарту № 1 «Загальні засади  оцінки майна і майнових 

прав» 

10.Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» 

11.Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю 

(земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або 

комунальної власності). Наказ МФУ від 16.06.2015 № 560 

12.Рішення Миколаївської міської ради «Про інвентаризацію об’єктів, що 

належать до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва» 

від 02.03.2007 №11/19.  

13.Рішення Київської міської ради III сесії VII скликання «Про затвердження 

Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва» від 

21.04.2015р. № 415/1280 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/EC6F49B0FECE39B4C2257E7C00686E89?Open

Document  

14.Лист Мінфіну України «Про облікову політику» від 21.12.05 №31-34000-10-

5/27793 
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Документальне забезпечення правомірності орендних 

відносин, оцінки/передачі/приймання об'єктів оренди (1) 

 1. Рішення власника (територіальної громади та уповноважених нею 

органів, в т.ч. з питань власності) про: 
- проведення конкурсу на право оренди майна ЦМК (ОЗ), визначення 

його умов, створення комісій 

- проведення інвентаризації та оцінки ЦМК (ОЗ), які передаються в 

оренду (оцінка об'єкта передує укладенню договору оренди), розрахунок 

орендної плати 

- затвердження  акту інвентаризації з інвентаризаційним описом, 

розподільчим балансом і акту оцінки об'єкту 

- затвердження  результатів конкурсу, договору оренди ЦМК (ОЗ) з 

додатками і акту приймання - передачі об’єкта оренди (з довідкою/опис  

результатів обстеження орендованого ЦМК (ОЗ) Ст. 13 ЗУ №2269 

«…повідомити орендаря про особливі властивості та недоліки майна» 

2. Витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію 

Договору оренди з додатками (якщо його строк три і більше років) 

3. Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених 

законодавством) 
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Документальне забезпечення правомірності орендних 

відносин, оцінки/передачі/приймання об'єктів оренди (2) 
4. Наказ (розпорядження) орендатора про оприбуткування (постановку на 

баланс) майна ЦМК згідно істотних умов і терміну договору оренди і акту 

приймання-передачі об'єкту та зміни в наказ “Про облікову політику” щодо:  
 балансовий облік активів ЦМК, їх розподіл за ліцензованими видами діяльності 

(ЛВД), переоцінки, списання, ліквідації згідно умов договору, порядок нарахування 

амортизації і використання амортизаційних відрахувань, їх позабалансового обліку; 

 позабалансовий облік орендованих ОЗ за вартістю, вказаною в угоді про операційну 

оренду; 

 здійснення і відображення в обліку і звітності поліпшення майна ЦМК (ОЗ) за 

 рахунок амортизаційних відрахувань та власних джерел фінансування орендатора; 

 здійснення і відображення в обліку і звітності поточних ремонтів, обслуговування і 

витрат на експлуатацію, страхування орендованих об'єктів;  

 розрахунків з орендної плати з урахуванням її індексації і відшкодування витрат 

орендодавця згідно умов конкурсу і договору оренди; 

 особливостей обліку операційних витрат окремо за ЛВД (за кожним сегментом), 

витрат періоду та їх розподілу між видами господарської діяльності, недопущення 

перехресного субсидіювання 

 повернення орендованого майна і поліпшення ЦМК орендодавцю.  
6 



Облік орендованих активів ЦМК (ОЗ), їх розподіл за видами 

господарської діяльності (у т.ч. за ЛВД) передбачає: 

• Формування Робочого плану рахунків обліку активів, операцій з ними та їх 

розподіл за ЛВД; 

• Інвестиційну (амортизаційну) політику орендаря (нарахування амортизації і 

позабалансовий облік використання амортизаційних відрахувань); 

• Майно ЦМК обліковується Орендарем за вартістю, визначеною в договорі 

оренди та акті приймання - передачі на балансових рахунках обліку 

необоротних активів (НА) із зазначенням, що ці об’єкти є орендованими і 

одночасно відображаються на субрахунку обліку іншого додаткового 

капіталу, тобто в складі власного капіталу орендаря. Ст.13 ЗУ №2269. 

• Орендовані ОЗ за вартістю, вказаною в угоді про операційну оренду 

відображаються на позабалансовому рахунку і орендар не нараховує 

амортизацію і немає права на витрати з обслуговування і ремонту; 

• Здійснення капітальних інвестицій на поліпшення ЦМК за рахунок: 

амортизаційних відрахувань; цільових капітальних трансфертів із наступним 

збільшенням вартості ЦМК; невід'ємного поліпшення ЦМК за рахунок власних 

джерел фінансування (в т.ч. орендованих ОЗ) під контролем орендодавця. 
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Фрагмент Плану рахунків щодо бухгалтерського обліку ЦМК в оренді 

Синтетичні 

рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки (аналітичні рахунки) 
(рахунки другого, третього, четвертого порядку) 

код назва код назва 

10 

 

Основні 
засоби  

101 Земельні ділянки  
1011 Земельні ділянки в оренді 
103 Будинки та споруди 
1031 Будинки та споруди в оренді 
10311 Будинки та споруди в оренді - виробництво ТЕ 
10312 Будинки та споруди в оренді - транспортування 
10313 Будинки та споруди в оренді - постачання 
10314 Будинки та споруди в оренді – інші ВГД 
104 Машини та обладнання 
1041 Машини та обладнання в оренді 
105  Транспортні засоби 
1051  Транспортні засоби в оренді  
106  Інструменти, прилади та інвентар  
1061  Інструменти, прилади та інвентар в оренді 
109  Інші основні засоби 
1091  Інші основні засоби в оренді  
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Фрагмент Плану рахунків щодо бухгалтерського обліку ЦМК  в оренді 

Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки (аналітичні рахунки) 
(рахунки другого, третього порядку) 

код назва код назва 

11 
Інші необоротні 
матеріальні 
активи  

112  Малоцінні необоротні матеріальні активи 
(МНМА) в експлуатації 

1121  Малоцінні необоротні матеріальні активи 
(МНМА) в експлуатації в оренді 

117 Інші необоротні матеріальні активи  

1171 
Інші необоротні матеріальні активи  
(завершені капітальні інвестиції в об'єкти 
операційної оренди) 

12 
Нематеріальні 
активи 

121 Права користування природними ресурсами 

1211 Права користування природними ресурсами в 
оренді 

122 Права користування майном 

1221 Права користування майном в оренді 

127  Інші нематеріальні активи 

1271  Інші нематеріальні активи в оренді  
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Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки (аналітичні рахунки) 
(рахунки другого, третього порядку) 

код назва код назва 

13 
Знос 

(амортизація) 
необоротних 

активів 

131 Знос основних засобів  
1311  Знос основних засобів в оренді 
132 Знос інших необоротних матеріальних активів 
1321 Знос  ІНМА в оренді 
133 Накопичена амортизація нематеріальних активів 
1331 Накопичена амортизація НМА в оренді 
134 Знос власних НА в орендованому ЦМК 

15 Капітальні 
інвестиції 

151 Капітальне будівництво 
1511 Капітальне будівництво на об'єктах оренди 

23 Виробництво 

231 Виробництво теплової енергії  
2311 Виробництво теплової енергії на об'єктах оренди 
232 Транспортування теплової енергії 
233 Постачання теплової енергії 

01 
Орендовані 
необоротні 

активи 
011 Орендовані необоротні активи ЦМК, ОЗ в оренді 10 

Фрагмент Плану рахунків щодо бухгалтерського обліку  ЦМК (ОЗ) в оренді 



Фрагмент Плану рахунків бухгалтерського обліку ЦМК (ОЗ) в оренді 

Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки (аналітичні рахунки) 
(рахунки другого, третього порядку) 

код назва код назва 

39 
Витрати 

майбутніх 
періодів 

39 Витрати майбутніх періодів 

391 Витрати майбутніх періодів за договорами    
оренди 

42 Додатковий 
капітал 

425 Інший додатковий капітал 
4251 Інший додатковий капітал  (ЦМК в оренді) 

53 
Довгострокові 
зобов'язання з 

оренди 

532 Зобов'язання з оренди цілісних майнових  
комплексів 

5321 Зобов'язання з оренди цілісного майнового     
комплексу теплопостачання 

5322 Зобов'язання з оренди цілісного майнового     
комплексу водопостачання 

5323 Зобов'язання з оренди цілісного майнового     
комплексу водовідведення 

69 
Доходи  

майбутніх 
періодів 

69 Доходи майбутніх періодів 
691 
 

Доходи майбутніх періодів за договорами    
оренди 

09 Амортизаційні 
відрахування 091 Амортизаційн відрахування  ЦМК оренді 
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Облік  орендованих активів ЦМК (ОЗ) передбачає: 
• Орендар зобов’язаний використовувати суму нарахованої амортизації 

щодо орендованого ЦМК на його невід’ємні поліпшення, які здійснюються з 

дозволу орендодавця і вважаються комунальною/державною власністю, 

підтверджуються аудитором, оцінюються/ідентифікуються оцінювачем та 

потребують окремого обліку (від’ємні та невід’ємні поліпшення). 

• Розмір відшкодування витрат, здійснених на невід'ємні поліпшення, 

визначається за результатами незалежної оцінки. 

• Всі інші витрати на поліпшення орендованого майна ЦМК (ОЗ), що 

здійснені з дозволу орендодавця, є власністю орендаря і повинні 

обліковуватись окремо. 

• Операції, пов’язані із рухом майна ЦМК, відображаються в кореспонденції з 

рахунком 425 «Інший додатковий капітал». Інструкція №291 не передбачає 

облік руху ЦМК на цьому рахунку. 

• Згідно з П(С)БО орендар самостійно визначає облікову політику щодо 

нарахування амортизації майна ЦМК, але щодо її методів, строків 

корисного використання, організації аналітичного обліку об'єктів НА можуть 

бути особливі умови в договорі або умова погодження з орендодавцем 

 

1
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13 

№ 

з/п 

Подія, дія 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків Сума, 

грн. 

Податко

вий 

облік 
дата документ, 

підстава 
Дт Кт 

1.  10.08.15 Рішення ОМС, 

виписка 

казначейства, 

КЕКВ 3210 

Надійшли кошти каптрансферту з 

бюджету на казнач. спец. рахунок 

згідно рішення ОМС на придбання/ 

реконструкцію 

315 482 300000 

2. серпень- 

листопад 

Накладні,акти 

наряди,табель 

Відображення витрат на будівництво 

господарським способом 
151 

13, 20, 

66,65 
60000 

3. 27.08.15 ТТН, ПН, 

рахунок, договір 

поставки, 

виписки з банк. 

рахунків 

Відображено придбання і погашення 

кредиторської заборгованості  

постачальника обладнання (одночасно 

віднесено ПДВ на вартість ЦМК) 

151 

641 

151 

482 

631 

631 

631  

641 

641, 718 

315 

200000 

  40000 

  40000 

  40000!!! 

240000 

ПДВ? 

40000 

 

4. 30.11.15 Акт вводу, 

Декларація/ 

сертифікат 

Введено в експлуатацію НА, 

придбаних за кошти  цільового 

фінансування/капітального трансферту 

104 151 300000 

5. 30.11.15 

 

31.12.15 

Виписка з казн. 

рахунку, інвент. 

картка, відомість 

нарахування 

амортизації 

Відображено використання коштів 

цільового фінансування та 

поступового визнання доходу від 

амортизації поліпшення ЦМК 

482 

23 

425 

425 

131 

745 

300000 

5000 

5000 

 

5000 

5000 

Відображення в обліку бюджетних каптрансфертів на поліпшення ЦМК 



Особливості обліку витрат з оренди ЦМК (ОЗ): 
• Компенсація витрат з аудиторської перевірки об'єкта оренди та незалежної 

оцінки майна об'єкта оренди (що проводиться перед укладанням договору 

та перед продовженням/поновленням дії договору оренди, якщо остання 

оцінка об'єкта була зроблена більш як три роки). Ст. 11. Оцінка об'єкта 

оренди Закону №2269. 

• Витрати на реєстраційний внесок і публікацію оголошень про конкурс за 

виставленими рахунками ЗМІ (у разі рішення щодо відсутності бюджетного 

фінансування цих витрат). 

• Витрати на майнове страхування орендованого майна в СК (за умови, що 

державна частка складає не менш 50% статутного фонду). 

• Витрати на комунальні послуги, вивіз сміття, витрат на утримання і на 

плату за користування земельними ділянками. 

• Вартість послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування 

(профілактичного огляду) об'єктів ЦМК (ОЗ), якщо інше не встановлено 

договором), які в експлуатації. Ст. 18-1 ЗУ №2269 та Порядки ОМС. 

Орендарем може бути заключений договір на обслуговування зі 

спеціалізованою організацією 
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Облік витрат з оренди ЦМК (ОЗ) передбачає (2): 

• Витрати на орендну плату і її індексацію згідно умов договору. 

• Витрати на здійснення фото- або відеофіксацій стану та умов 

використання об'єктів ЦМК (ОЗ) згідно договору оренди (може 

передбачатися). 

• Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

проведення капітального ремонту 

• При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини орендаря 

відшкодовує орендодавцю збитки в подвійному розмірі вартості, яка 

необхідна для відновлення майна, якщо вищезазначені ризики не 

було застраховано або розмір страхового відшкодування менше 

розміру завданих збитків. 

• Не має права включати на ЛВД пеню, штрафи 3%, інфляційні, інші 

збитки. 
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Відображення ліцензіатами орендованих об'єктів ЦМК та операцій 

витрат з їх експлуатації у звітності  

Фінансова/ 

статистична 

Регуляторна (на прикладі 

теплопостачання) 

Податкова 

Баланс, Форма №1  Звіт про виробництво, 

транспортування, постачання 

теплової енергії (баланс теплової 

енергії) Форма №2 – НКРЕКП 

Звіт щодо виконання 

інвестиційної програми …  

Форма №7 – НКРЕКП 

Звіт про фінансові результати та 

виконання структури 

встановлених тарифів за видами 

діяльності Форма №8 – НКРЕКП 

 

Узагальнена технічна 

характеристика об’єктів 

теплопостачання (технічний 

паспорт) Форма №10 - НКРЕКП 

Податкова декларація з 

ППП 

Звіт про фінансові 

результати, Форма №2 

Звіт про власний капітал, 

Форма №4 

Податкова декларація  з 

плати за землю (земельний 

податок та/або орендна 

плата за земельні ділянки 

державної або комунальної 

власності) 

Примітки до фінансової 

звітності, Форма №5 

Додаток до приміток до 

річної фінансової 

звітності «Інформація за 

сегментами», Форма №6 

 

Податкова декларація ПДВ 
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Проблеми сучасної фінансово-облікової практики щодо обліку 

ліцензіатами орендних операцій і їх вплив на господарську діяльність:  

1. Неналежне документальне забезпечення процесів: 

• приймання-передачі, вилучення, списання об'єктів ОЗ та ЦМК 

• обліку витрат на експлуатацію об'єктів ОЗ та ЦМК, які в оренді. 

2. Перехресне включення витрат, пов'язаних з експлуатацією і обслуговуванням. 

3. Відсутність методики списання фізично зношених об’єктів в складі ЦМК та 

відображення цієї операції в обліку. Якщо до складу ЦМК входять об’єкти, які 

фактично не експлуатуються за причиною повного фізичного або морального 

зносу. Методика списання такого майна м.б. не затверджена ОМС і тоді 

орендар змушений періодично дооцінювати об’єкти, які досягли нульової 

вартості, з подальшим нарахуванням і коригуванням раніше нарахованих сум 

амортизації. Тобто, орендар нараховує амортизацію на об’єкти, які фактично 

не експлуатуються.  

4. Ризик втрати орендованих об'єктів ОЗ, облікованих ліцензіатами на балансі. 

5. Ризики змін податкового законодавства і відшкодування витрат в різниці в 

тарифах.   

 

17 



Особливості оподаткування в умовах оренди ЦМК за ПКУ 

14.1.136. плата за землю у формі орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар 

вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою   

98.2.4. у разі передачі в оренду ЦМК державного або комунального 

підприємства платник податків – орендар після прийняття ЦМК 

державного або комунального підприємства в оренду набуває усіх прав 

і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового 

боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до 

передачі ЦМК в оренду. 

Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування  

196.1.15. оплати орендної плати за договором концесії цілісного майнового 

комплексу державного чи комунального підприємства (його 

структурного підрозділу), якщо концесієдавцями за договорами 

виступають органи державної влади чи органи місцевого 

самоврядування, а платежі відповідно до закону зараховуються до 

Державного бюджету України або місцевого бюджету. 18 



Висновки (1): 
Недосконалість договірних орендних відносин і неврегульованість в НПА може 

нести певні ризики (майнові – зменшення (вимивання) активів комунальної і 

державної власності) і особливості відображення в обліку та звітності: 

• має загальні положення щодо визначення суми амортизації без уточнення 

особливостей обліку амортизаційних відрахувань у разі оренди ЦМК та 

індивідуального окремо визначеного майна  

• • створює конфлікт при визначенні суми реінвестування в об'єкт оренди, 

оскільки ЗУ “Про оренду…” вимагає від орендаря інвестицій в сумі нарахованої 

амортизації за термін оренди згідно з даними бухгалтерського обліку 

• Включення в тарифи витрат на обслуговування/експлуатацію орендованих 

ЦМК потребує їх обґрунтованості, обліку окремо за ЛВД і документального/ 

договірного забезпечення. 

• Наявність чітко встановлених підходів до організації обліку знижує ризик  

орендатора, орендодавця, аудиторів та оцінювачів при розрахунку залишкової 

вартості об’єктів оренди та їх ідентифікації. 
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Висновки (2): 

• Удосконалення облікової політики орендаря ЦМК за вищевказаними 

напрямами дозволяє зробити систему бухгалтерського обліку операцій з 

оренди ЦМК прозорими та контрольованими 

• Порядок №630 «…установлює механізм розроблення, затвердження, 

погодження, схвалення інвестиційних програм ... з метою визначення 

обґрунтованості запланованих капіталовкладень та/або прибутку в структурі 

інвестиційної складової тарифів за регульованим тарифом на принципах 

економічної доцільності, а також цільового використання коштів…». Оскільки 

П.2.2.6-2.2.7 Порядку вимагають, щоб ІП повинна  містити опис і 

обґрунтування заходів на прогнозний період, а п. 2.7 передбачає базування 

ІП на заходах, що в схемах систем, то Регулятор може контролювати через 

амортизацію в структурі тарифів обсяги  інвестування на відновлення 

об'єктів комунальної і державної власності. Це дозволяє Регулятору 

впливати і контролювати амортизацію і процес інвестування в орендовані 

об'єкти .  
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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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