






Синтетичний та аналітичний облік основних засобів

Синтетичний облік Аналітичний облік

Рахунок 10 “ Основні
засоби ” за відповідними

субрахунками

Основні засоби:
1.За інвентарними об’єктами
2.За видами основних засобів
3.За місяцями їх експлуатації

4.За матеріально-відповідальними особами.



за Дт Рахунок 10 «Основні засоби» за Кт

З кредитом рахунків З дебетом рахунків

151 Уведено в експлуатацію ОЗ, 
побудовані господарським або
підрядним способом
152 Уведено в експлуатацію
придбані ОЗ
152 Відображено поліпшення ОЗ
423 Дооцінено ОЗ
46 Внесено до статутного капіталу
ОЗ, які не потребують монтажу

131 Списано знос ОЗ при їх вибутті
375 Відображено нестачу
(пошкодження)  ОЗ винуватцями
423 Уцінено раніше до оцінені ОЗ
972 Списано залишкову вартість ОЗ
продажу продажу
976 Списано залишкову вартість ОЗ
при їх списанні ( у випадку
ліквідації, безоплатній передачі, 
нестачі або псування)
975 Уцінка ОЗ



Шляхи надходження ОЗ Визначення первісної вартості ОЗ

Придбання ОЗ

Загальна сума витрат,які включають:
Суми, сплаченні постачальникам, а також підрядникам, - за виконання
будівельно-монтажних робіт(без непрямих податків);
Реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що
здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’кт ОЗ;
Суми ввізного мита;
Суми непрямих податків, якщо вони не відшкодовуються підприємству;
Витрати зі страхування ризиків доставки ОЗ;
Витрати на установку,монтаж,налагодження ОЗ;
Інші витрати,безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, в якому
вони придатні для використання.

Безоплатне отримання Справедлива вартість ОЗ на дату отримання

Внесення до статутного
капіталу

Погоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива
вартість ОЗ

Самостійне
виготовлення
(створення)

Собівартість виготовлення (створення) ОЗ, визначена за ПСБО №9 
«Запаси» та ПСБО№16 «Витрати»

Отримання в обмін на
подібний об’єкт

Залишкова вартість переданого ОЗ. А якщо вона вища за справедливу
вартість отриманого об’єкта, то первісною вартістю нового ОЗ
визначають справедливу вартість переданого об’єкта і одночасно
різницю включають у витрати звітного періоду.

Отримання в обмін на
неподібний об’єкт

Справедлива вартість переданого об’єкта ОЗ, збільшена (зменшена) на
суму доплати, що була зроблена (отримана) під час обміну.



№
з/п

Зміст господарської операції
Кореспонденція

рахунків
Дебет Кредит

I Одержано ОЗ від постачальника 152 63

II Відображено податковий кредит з ПДВ
за придбаними ОЗ

641 63

III Введено в дію ОЗ 10 152

IV Оплачено рахунки
постачальника(підрядника)

63 311

V Безоплатне отримання ОЗ 10 424
















