
    

Дата: 07.05.2021 

Група: ТУ-1 

Предмет: Основи бухгалтерського обліку 

 

УРОК № 61 

 

ТЕМА: Облік вибуття основних засобів. 
 

МЕТА:  

 Ознайомити учнів з порядком обліку вибуття основних засобів 

 Сформувати в учнів відомості про порядок списання ОЗ 

 Сприяти всебічному розвитку особистості; 

 Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

1. Облік вибуття основних засобів 

У процесі господарської діяльності бюджетних установ основні засоби 

поступово зношуються як фізично, так і морально. Тому з тих чи інших причин вони 

можуть вибувати. 

Вибуття основних засобів відбувається в результаті: 

 реалізації; 

 ліквідації; 

 безоплатної передачі; 

 внеску до статутного капіталу інших підприємств; 

 невідповідності критеріям визнання активом. 

При вибутті основних засобів комісія, створена за наказом керівника підприємства, 

складає Акт на списання основних засобів, в якому вказуються такі дані: первісна 

вартість об’єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу за час експлуатації, залишкова 

вартість, причина вибуття, витрати, пов’язані з вибуттям об’єкта, а також сума 

отриманого доходу. На підставі акта здійснюються відповідні записи в аналітичному і 

синтетичному обліку основних засобів. 

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається 

вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової вартості, 

непрямих податків і витрат, пов’язаних із вибуттям основних засобів. 

Основні засоби, що стали непридатними для користування, підлягають 

списанню відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних 

цінностей з балансу бюджетних установ. 

Списанню підлягають основні засоби як такі, що: 

· непридатні для подальшого використання; 

· виявлені в результаті інвентаризації як недостача; 

· морально застарілі; 

· фізично зношені; 



· пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є 

неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані); 

· будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових 

об’єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого 

використання. 

Списання з балансу установ основних засобів здійснюється шляхом їх: 

· продажу; 

· безоплатної передачі; 

· ліквідації (на підставі акту). 

Для визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості 

або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для 

оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, наказом керівника 

установи щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі: 

· керівника або його заступника (голова комісії); 

· головного бухгалтера або його заступника (в установах і організаціях, у яких 

штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку 

покладено ведення бухгалтерського обліку); 

· керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими 

бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні 

цінності; 

· особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних 

цінностей (основних засобів); 

· інших посадових осіб (на розсуд керівника установи). 

Право визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості 

або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення 

необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній 

інвентаризаційній комісії. 

Для участі в роботі комісії з встановлення непридатності автомобілів, 

нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під 

наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який 

підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається 

до акта. 

Завдання постійно діючої комісії: 

· огляд основних засобів для складання акта про їх списання на основі технічної 

документації (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші 

документи) та даних бухгалтерського обліку; 

· встановлення можливості або неможливості відновлення і подальшого 

використання основних засобів в даній установі; 

· внесення пропозицій про продаж, передачу та ліквідацію основних засобів; 

· встановлення конкретних причин списання об’єкта: фізичний або моральний 

знос, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та ін.; 

· встановлення осіб, з вини яких трапився передчасний вихід основних засобів з 

ладу (якщо такі є); 

· встановлення можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів 

списаного об’єкта і проведення їх оцінки; 



· здійснення контролю за вилученням із списаних основних засобів вузлів, 

деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначення їх кількості, 

ваги та контроль їх здавання на відповідний склад. 

У разі, коли обладнання списується у зв’язку з будівництвом нових, 

розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об’єктів, комісія 

перевіряє його наявність у плані реконструкції та технічного переоснащення, 

затвердженому організацією вищого рівня, і робить в акті про списання посилання на 

пункт і дату затвердженого плану. 

За результатами обстеження комісією складаються акти про списання 

основних засобів. У цих актах вказуються дані, що характеризують об’єкт: 

· рік виготовлення або будівництва; 

· дата його отримання установою; 

· первісна вартість (для проіндексованих – відновлювальна); 

· сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку; 

· кількість проведених капітальних ремонтів; 

· інвентарний номер (якщо автотранспорт, то заводський); 

· наявність дорогоцінних металів. 

В акті також детально вказується наступне: 

· причини вибуття об’єкта; 

· стан основних частин, деталей, вузлів, конструктивних елементів; 

· обгрунтування недоцільності і неможливості їх відновлення. 

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля 

і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість 

подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в 

результаті демонтажу. 

У випадку списання з балансу установи основних засобів, що вибули внаслідок 

аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію, де пояснюються 

причини, які викликали аварію, та вказуються заходи, вжиті щодо винних осіб. 

Для оформлення списання основних засобів застововуються: 

· акт на списання основних засобів (типова форма ОЗ-3 (бюджет)); 

· акт про списання автотранспортних засобів (типова форма ОЗ-4 (бюджет)); 

· акт на списання з балансу бюджетних установ та організацій вилученої із 

бібліотеки літератури (типова форма ОЗ-5 (бюджет)). 

Складені комісією акти на списання основних засобів затверджуються 

керівником установи. 

Дозвіл на списання з балансу основних засобів надається керівником установи, 

установою вищого рівня або головним розпорядником бюджетних коштів залежно від 

вартості основних засобів та причин списання. 

Дозвіл на списання основних засобів як таких, що непридатні для подальшого 

використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи 

стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) 

надається в такому порядку: 

· з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного 

бюджету: 

а) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 5000 грн. – з дозволу керівника 

установи; 



б) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 5000 грн. до 10000 грн. – з 

дозволу установи вищого рівня; 

в) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 10000 грн. – з дозволу 

центрального органу виконавчої влади або іншого головного розпорядника 

бюджетних коштів; 

· з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів: 

а) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2500 грн. – з дозволу керівника 

установи; 

б) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 2500 грн. до 5000 грн. – з 

дозволу установи вищого рівня; 

в) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 5000 грн. – з дозволу 

місцевої державної адміністрації. 

Недостачі основних засобів, виявлені в результаті інвентаризації: понад норми 

природних втрат, втрати від псування, стихійного лиха, а також, коли конкретні 

винуватці не встановлені, списуються з балансів лише після ретельної перевірки 

дійсної відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів 

втрат у подальшому, списуються в такому порядку: 

· за кожним випадком недостач або псувань основних засобів на суму до 2500 

грн. включно – з дозволу керівника установи; 

· за кожним випадком недостач або псувань основних засобів на суму від 2500 

грн. до 5000 грн. включно – з дозволу керівника установи вищого рівня; 

· за кожним випадком недостач або псувань основних засобів на суму понад 

5000 грн. – з дозволу центрального органу виконавчої влади або іншого головного 

розпорядника бюджетних коштів, голови місцевої державної адміністрації. 

У документах, які установи подають для оформлення списання недостач понад 

норми природних втрат і втрат від псування основних засобів, слід вказати заходи, 

яких вжито задля попередження таких втрат. 

Списання основних засобів з балансів центральних органів виконавчої влади 

(головних розпорядників бюджетних коштів) та місцевих державних адміністрацій 

проводиться з дозволу їх керівника, незалежно від вартості основних засобів. 

Списання основних засобів проводиться за первісною або за відновлювальною 

вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки основних засобів). 

При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в документах поряд з 

їх первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу. 

Усі деталі, вузли та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які 

можуть бути придатними для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, 

отримані від ліквідації основних засобів, оприбутковуються на відповідних 

субрахунках бухгалтерського обліку. Якщо ж такі деталі або матеріали є 

непридатними, то вони оприбутковуються як інші матеріали (вторинна сировина) і 

обов’язково здаються установі, на яку покладено збір такої сировини. 

Деталі та вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилучені 

після демонтажу основних засобів, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства 

України, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння. 

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади 

та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без 

попереднього їх вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей. 



Забороняється передача, списання і продаж техніки, апаратури та інших 

необоротних активів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння, що містяться в них, за вирахуванням витрат на їх вилучення. 

Розбирання та демонтаж основних засобів, які втратили своє виробниче 

призначення або стали непридатними, проводяться тільки після затвердження у 

встановленому порядку акта про їх списання. 

Безоплатна передача основних засобів дозволяється в такому порядку: 

· з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, – 

у межах одного центрального органу виконавчої влади (головного розпорядника 

бюджетних коштів); 

· з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, – у 

межах одного місцевогобюджету. 

Продаж основних засобів здійснюється тільки на конкурентних засадах (через 

біржі, аукціони та за конкурсом). 

Продаж будівель (у томі числі приміщень), споруд, транспортних засобів та 

повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів проводиться 

за експертною оцінкою. Експертна оцінка – це визначення вартості матеріальних 

цінностей експертом за договором з установою. 

Кошти, отримані установами від реалізації необоротних активів (крім будівель і 

споруд) та інших матеріальних цінностей (у т.ч. списаних), за здані у вигляді брухту і 

відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, 

залишаються у розпорядження установи, і витрачаються на покриття витрат, 

пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на 

приймальні пункти, витрати на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які 

безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів, на ремонт, модернізацію та 

придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних 

цінностей, а також на інші видатки за кошторисом. 

Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в дохід 

того бюджету, за рахунок якого утримується дана установа. 

 

 

Завдання:  
1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) Підручник:  2)ч.2§3.6 

3) Задача (рішення фото або текстовий документ Word переслати на ел. пошту 

2573562@ukr.net ): 

 

- Зробіть нарахування амортизації кумулятивним методом, якщо первісна вартість 

об’єкта 15000 грн. Ліквідаційна вартість - 1000 грн. Період експлуатації - 5 років. 
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