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ПЕРЕДМОВА 

За останні два роки відбулися кардинальні зміни в системі оподатку-
вання, соціального страхування готівкових розрахунків, що не могло впли-
нути на порядок відображення в обліку відповідних операцій.

Питання пов’язані з нарахуванням та сплатою ЄВСС та податків, є 
найактуальнішими для всіх роботодавців. Адже змінився не лише поря-
док нарахування та сплати податків, але й порядок проведення перевірок 
платників та притягнення їх до відповідальності за порушення законодав-
ства. Саме тому, знання чинного законодавства для бухгалтерів є важли-
вим та актуальним.

Двічі на місяць перед бухгалтерами постає необхідність нарахування 
та виплати заробітної плати, доплат, надбавок та премій. Крім цього пра-
цівники хворіють, а отже, необхідно нарахувати й виплатити лікарняні, 
йдуть у чергову або додаткову відпустку, а отже, бухгалтер зобов’язаний 
нарахувати й виплатити відпускні, а також нараховувати та утримува-
ти єдиний соціальний внесок та ПДФО на ці виплати. 

Акціонерні товариства зобов’язані здійснювати розрахунки з учасника-
ми, нараховувати та виплачувати дивіденди, формувати резерви, власний 
капітал.

У збірнику представлено нормативно-правові документи, які регулю-
ють питання бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати, від-
пускних, допомоги з тимчасової втрати працездатності, порядок ведення 
касових операцій, розрахунків з підзвітними особами, проведення інвента-
ризації, порядок відкриття суб’єктами господарювання рахунків в уста-
новах банків, форми розрахунків, проведення оцінки майна, застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності та інші важливо необхідні 
для практичних працівників та студентів питання.

Нормативно-правові акти у збірнику подано станом на 01.09.2012 
року.
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про бухгалтерський облік та фінансову  

звітність в Україні

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:
активи•  - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих по-
дій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних 
вигод у майбутньому;
бухгалтерський облік•  - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, на-
копичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяль-
ність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийнят-
тя рішень;
внутрішньогосподарський (управлінський) облік•  - система обробки 
та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх ко-
ристувачів у процесі управління підприємством;
господарська операція•  - дія або подія, яка викликає зміни в структурі ак-
тивів та зобов'язань, власному капіталі підприємства;
зобов'язання • - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок мину-
лих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до змен-
шення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;
економічна вигода•  - потенційна можливість отримання підприємством 
грошових коштів від використання активів;
консолідована фінансова звітність•  - фінансова звітність, яка відобра-
жає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів 
юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;
національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку•  - 
нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, 
що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і скла-
дання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам;
облікова політика•  - сукупність принципів, методів і процедур, що вико-
ристовуються підприємством для складання та подання фінансової звіт-
ності;
первинний документ•  - документ, який містить відомості про господар-
ську операцію та підтверджує її здійснення;
фінансова звітність•  - бухгалтерська звітність, що містить інформацію 
про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів 
підприємства за звітний період;
користувачі фінансової звітності•  (далі - користувачі) - фізичні або юри-
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дичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для 
прийняття рішень;
міжнародні стандарти фінансової звітності•  (далі - міжнародні стан-
дарти) - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського облі-
ку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності. 
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно 

до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і 
форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господар-
ської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський 
облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

3. Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодав-
ства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть 
бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановлено-
му законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності
1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітнос-

ті є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупе-
редженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства.

2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться під-
приємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що 
використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського 
обліку.

3. Підприємства, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і 
витрат та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть 
узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосу-
вання подвійного запису.

Стаття 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність грунтуються на 
таких основних принципах:

1. обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, 
які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню 
оцінки активів і доходів підприємства;

2. повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інфор-
мацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, 
здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

3. автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, 
відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання 
власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

4. послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством об-
раної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, 
передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, і повинна бути обгрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
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5. безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійсню-
ється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

6. нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фі-
нансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного 
періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьо-
му доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або спла-
ти грошових коштів;

7. превалювання сутності над формою - операції обліковуються відпо-
відно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

8. історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів 
підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

9. єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх гос-
подарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються 
в єдиній грошовій одиниці;

10. періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на 
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звіт-

ність у грошовій одиниці України.

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінан-

сової звітності в Україні
1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні здійснюється з метою:
створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання • 
фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гаранту-
ють і захищають інтереси користувачів;
удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.• 
2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує націо-
нальні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові 
акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

3. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звіт-
ності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до 
цього Закону та міжнародних стандартів фінансової звітності.

5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської ді-
яльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених 
угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до ви-
мог законодавства України. 

6. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах сво-
єї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі 
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національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні реко-
мендації щодо їх застосування.

Стаття 7. Методологічна рада з бухгалтерського обліку
1. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє як дорадчий 

орган при Міністерстві фінансів України з метою:
організації розробки та розгляду проектів національних положень (стан-• 
дартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в • 
Україні;
методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору • 
та обробки обліково-економічної інформації;
розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, пере-• 
підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.
2. Методологічна рада з бухгалтерського обліку утворюється з висококва-

ліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, підприємств, представників громадських організацій бух-
галтерів та аудиторів України.

3. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положен ня 
про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методоло-
гічну раду з бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджуються 
Міністром фінансів України.

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реє-

страції підприємства до його ліквідації.
2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать 

до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (поса-
дової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпе-
чення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первин-
них документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності 
протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник 
(власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює ке-
рівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих до-
кументів.

4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприєм-
ство самостійно обирає форми його організації:

введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бух-• 
галтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареє-• 
строваного як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи;
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ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою • 
бухгалтерією або аудиторською фірмою;
самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпо-• 
середньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації 
бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звіт-
ність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах. 
Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноважен-

ня керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються 
Кабінетом Міністрів України. 

5. Підприємство самостійно:
визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим • 
ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів 
облікову політику підприємства; 
обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, • 
порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додер-
жанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням осо-
бливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;
розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) • 
обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права пра-
цівників на підписання бухгалтерських документів;
затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової ін-• 
формації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;
може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та • 
інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, 
з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприєм-
ства;
визначає доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випад-• 
ків, коли обов'язковість застосування міжнародних стандартів визначена 
законодавством). 
6. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для пра-

вильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконан-
ня всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгал-
терського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку 
оформлення та подання до обліку первинних документів.

7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бух-
галтерського обліку підприємства (далі - бухгалтер):

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методоло-• 
гічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені 
строки фінансової звітності;
організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку • 
всіх господарських операцій;
бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшко-• 
дуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представницт-• 
вах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
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8. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, 
пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань 
підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, по-
кладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законо-
давства.

Стаття 9. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського 
обліку

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є пер-
винні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. 
Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської 
операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для 
контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних доку-
ментів можуть складатися зведені облікові документи.

2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на папе-
рових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми);• 
дату і місце складання;• 
назву підприємства, від імені якого складено документ;• 
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської опе-• 
рації;
посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і пра-• 
вильність її оформлення;
особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка • 
брала участь у здійсненні господарської операції.
3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, 

систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетич-
ного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних 
рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються 
також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам 
синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації 
господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу 
ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у 
тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгал-
терського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане 
за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учас-
ників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповід-
них органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

7. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанк-
ціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах 
і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання про-
тягом встановленого строку.
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8. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і ре-
гістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних 
несуть особи, які склали та підписали ці документи.

9. Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть 
бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, при-
йнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є 
складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому 
законодавством.

Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, крім 
випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.

Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань
1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінан-

сової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і 
зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх 
наявність, стан і оцінка.

2. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються 
власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є 
обов'язковим згідно з законодавством.

Розділ IV
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності
1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані скла-

дати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгал-
тер підприємства.

2. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представ-
ництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого під-
приємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) вклю-
чає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт 
про власний капітал та примітки до звітів.

3. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних 
суб'єктів господарської діяльності національними положеннями (стандарта-
ми) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі 
балансу і звіту про фінансові результати.

4. Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх запо-
внення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з 
Державним комітетом статистики України.

5. Форми фінансової звітності банків встановлюються Національним бан-
ком України.

6. Форми фінансової звітності бюджетних установ установлюються 
Міністерством фінансів України.

7. Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 
статті 154 Податкового кодексу України, зобов'язані складати та подавати до 
відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого 
підприємництва, один раз на рік.
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Стаття 12. Консолідована та зведена фінансова звітність
1. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів 

про власні господарські операції зобов'язані складати та подавати консолі-
довану фінансову звітність.

2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери 
управління яких належать підприємства, засновані на державній власнос-
ті, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на 
комунальній власності, крім власних звітів складають та подають зведену 
фінансову звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управ-
ління.

Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звітність 
щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповід-
но у державній та комунальній власності.

3. Об'єднання підприємств крім власної звітності складають і подають 
зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу, 
якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств від-
повідно до законодавства. 

Стаття 12-1. Застосування міжнародних стандартів
1. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стан-

дарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на 
веб-сайті Міністерства фінансів України.

2. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприєм-
ства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визна-
чається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консо-
лідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

3. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, са-
мостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для 
складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

4. Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади у галузі статистики про складання ними фінансової звітності та консо-
лідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами.

5. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складе-
ні за міжнародними стандартами, подаються у порядку, визначеному цим 
Законом.

Стаття 13. Звітний період
1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний 

рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком 
з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. 
Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня квар-
талу (року).

2. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш 
як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

3. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку 
звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.
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Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності
1. Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звіт-

ність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колекти-
вам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих доку-
ментів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади 
та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до зако-
нодавства. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом 
Міністрів України, а для банків - Національним банком України.

2. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, 
крім випадків, передбачених законодавством.

3. Підприємства (крім бюджетних установ) зобов'язані подавати (над-
силати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнахо-
дженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за 
звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі 
балансу і звіту про річні фінансові результати.

4. Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних об-
лігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів 
операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, бан-
ки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 
квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову 
звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським 
висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у 
періодичних або неперіодичних виданнях.

5. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідацій-
ний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 
45 днів.

6. Національний орган України з акредитації зобов'язаний не пізніше 
1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річні фінансові звіти 
шляхом розповсюдження їх у вигляді окремих видань та/або розміщення на 
власному веб-сайті в Інтернеті.

Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність

Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх 
повноважень, передбачених законами.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.
Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно до законів 

України на керівників та інших посадових осіб підприємств у зв'язку з допу-
щеними методологічними помилками або арифметичними описками веден-
ня бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, пов'язаними із 
введенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за-
стосовуються з 1 січня 2001 року. 
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2. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесен-

ня змін до законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити розроблення міністерствами та іншими центральними ор-

ганами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим 
Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що 
суперечать цьому Закону.

Президент України
м. Київ, 16 липня 1999 року N 996-XIV Л.КУЧМА

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України  

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.484) Верховна 
Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Внести зміни до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (996-14) (Відомості 
Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2000 р., N 32, ст. 255, N 38, ст. 
318, N 46, ст. 391; 2006 р., N 26, ст. 210; 2010 р., N 48, ст. 564, із змінами, вне-
сеними Законом України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI) (2756-17):

1) статтю 1 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту: «міжнарод-
ні стандарти фінансової звітності (далі - міжнародні стандарти) - прийняті 
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими 
визначено порядок складання фінансової звітності»; 

2) абзац другий частини п'ятої статті 8 викласти в такій редакції: «ви-
значає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним 
органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову 
політику підприємства»; 

3) доповнити статтею 12-1 такого змісту: 
Стаття 12-1. Застосування міжнародних стандартів 
1. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стан-

дарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на 
веб-сайті Міністерства фінансів України. 

2. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, 
які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану 
фінансову звітність за міжнародними стандартами. 3. Підприємства, крім тих, 
що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність за-
стосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та кон-
солідованої фінансової звітності. 4. Підприємства інформують у порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважений централь-
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ний орган виконавчої влади у галузі статистики про складання ними фінансової 
звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами. 
5. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені за між-
народними стандартами, подаються у порядку, визначеному цим Законом»; 4) 
частину четверту статті 14 викласти в такій редакції: «4. Публічні акціонерні 
товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифіка-
тів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а та-
кож професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові 
установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним пері-
одом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінан-
сову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній 
веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях». 2. 
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 3 і 4 пунк-
ту 1 цього Закону, що набирають чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 12 травня 2011 року N 3332-VI 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
Про акціонерні товариства

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2774-VI (2774-17) від 
03.12.2010, ВВР, 2011, N 22, ст.151 N 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010, ВВР, 
2011, N 29, ст.272 N 2994-VI (2994-17) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 35, ст.344 
N 3205-VI (3205-17) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413 N 3610-VI (3610-
17) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53 N 4382-VI (4382-17) від 09.02.2012 N 
4498-VI (4498-17) від 13.03.2012 } 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Сфера застосування Закону 
1. Цей Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу 

акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів. 
2. Діяльність державних акціонерних товариств та державних холдинго-

вих компаній, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі упо-
вноважених державних органів, регулюється цим Законом, з урахуванням 
особливостей, передбачених спеціальними законами. 

Діяльність Державної керуючої холдингової компанії, державних холдин-
гових компаній та державних акціонерних товариств, єдиним засновником 
та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, 
регулюється цим Законом, з урахуванням особливостей, передбачених спе-
ціальними законами.

3. Особливості створення акціонерних товариств у процесі приватизації 
та корпоратизації, їх правового статусу та діяльності у період до виконання 
плану приватизації (розміщення акцій) визначаються законодавством про 
приватизацію та корпоратизацію. 



17

Управління акціонерними товариствами, у статутних капіталах яких є кор-
поративні права держави або територіальної громади, здійснюється з ураху-
ванням особливостей, визначених законом. 

4. Створення, припинення акціонерного товариства, одержання у влас-
ність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над 
товариством здійснюється з дотриманням законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції. 

Стаття 2. Визначення термінів 
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 
1) афілійовані одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи):
юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи 

обидві перебувають під контролем третьої особи; 
члени сім’ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновите-

лі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); 
фізична особа та члени її сім’ї і юридична особа, якщо ця фізична особа 

та/або члени її сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою;
2) викуп акцій - придбання акціонерним товариством за плату розміщених 

ним акцій; 
3) голосуюча акція - акція, власнику якої надається право голосу на за-

гальних зборах акціонерів (далі - загальні збори) для вирішення питань, пе-
редбачених законом та статутом акціонерного товариства; 

4) значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товари-
ством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова 
вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше 
відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової 
звітності; 

5) значний пакет акцій - пакет із 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства; 

6) контрольний пакет акцій - пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій 
акціонерного товариства;

7) контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішально-
го впливу на господарську діяльність суб’єкта господарювання, що здійсню-
ється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма 
активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формуван-
ня складу, результати голосування та прийняття рішення органами управ-
ління суб’єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають 
можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до 
виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта гос-
подарювання; 

8) корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера 
- власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що 
включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отриман-
ня дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відпо-
відно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом 
чи статутними документами; 
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9) кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу 
органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується 
на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціо-
нер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного канди-
дата або розподілити їх між кількома кандидатами;

10) ліквідаційна вартість привілейованої акції певного класу - сума ко-
штів, яка належатиме власнику такої акції під час ліквідації акціонерного то-
вариства; 

11) обов’язковий викуп акцій - обов’язкове придбання за плату та на ви-
могу акціонера розміщених товариством акцій; 

12) особи, що діють спільно, - фізичні та/або юридичні особи, які діють на 
під ста ві правочину між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети; 

13) офіційний друкований орган - офіційне друковане видання Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

14) повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену 
законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється 
адресату в письмовій формі у спосіб, визначений статутом товариства;

15) посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - го-
лова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор 
акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, 
якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;

16) пропорційний викуп акцій - придбання акціонерним товариством роз-
міщених ним акцій пропорційно кількості акцій певного типу та/або класу, за-
пропонованих кожним акціонером до продажу; 

17) проста більшість голосів - більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які 
брали участь у загальних зборах; 

18) розміщені цінні папери - цінні папери акціонерного товариства, відчу-
жені ним на користь інших осіб у порядку, встановленому законодавством; 

19) статутний капітал - капітал товариства, що утворюється з суми номі-
нальної вартості всіх розміщених акцій товариства; 

20) члени виконавчого органу - посадові особи - члени колегіального ви-
конавчого органу. Статус члена виконавчого органу має також особа, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства. 

Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства 
1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал 

якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, 
корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2. Акціонерне товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До 
товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що 
обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. 

Акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик 
збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм ак-
цій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмеж-
ують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими 
акціонерами. 
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Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених стату-
том товариства, відповідають за зобов’язаннями товариства у межах нео-
плаченої частини вартості належних їм акцій. 

3. Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або 
злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) 
товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших 
підприємств у акціонерне товариство. 

Товариство створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не 
встановлено його статутом. 

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати 
його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. 

4. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою по-
винне містити назву його типу (публічне чи приватне) організаційно-правової 
форми (акціонерне товариство). 

Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, по-
вне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами). 

Стаття 4. Акціонери товариства 
1. Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також 

держава в особі органу, повноваженого управляти державним майном, або 
територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комуналь-
ним майном, які є власниками акцій товариства. 

Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприєм-
ницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не 
може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учас-
ником яких є одна й та ж особа. 

2. Будь-які обов’язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визна-
чатися статутом або іншими документами товариства. 

Стаття 5. Типи акціонерних товариств 
1. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні то-

вариства та приватні акціонерні товариства. 
Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може 

перевищувати 100 акціонерів. 
2. Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та при-

ватне розміщення акцій. 
Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне роз-

міщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонер-
ного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до 
статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу 
товариства - з приватного на публічне. 

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на при-
ватне не є його перетворенням. 

Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером 
1. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може 

складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій то-
вариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для за-
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гального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. 

Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства 
1. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати на-

лежні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.
2. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено 

переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що 
пропонуються їх власником до відчуження третій особі. У разі якщо статутом 
приватного акціонерного товариства передбачено переважне право його ак-
ціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій 
особі, таке переважне право реалізовується відповідно до частин третьої - 
шостої цієї статті. Порядок реалізації переважного права акціонерів на при-
дбання акцій приватного акціонерного товариства, що пропонуються їх влас-
ником до відчуження (крім продажу) третій особі, встановлюється статутом 
такого товариства.

3. Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право 
на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, 
за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно 
кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на 
придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє 
протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціоне-
ра про намір продати акції, якщо коротший строк не передбачено статутом 
товариства. 

Строк переважного права, передбачений статутом товариства, не може 
бути меншим ніж 20 днів з дня отримання товариством відповідного повідо-
млення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спли-
ву від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання 
або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. 

4. Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір прода-
ти свої акції третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це решту 
акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. 
Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після 
отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір про-
дати свої акції третій особі, товариство зобов’язане протягом двох робо-
чих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства. 
Якщо інше не передбачено статутом товариства, повідомлення акціонерів 
товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати 
свої акції.

Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються 
переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для прода-
жу, протягом строку, встановленого цим Законом або статутом акціонерного 
товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що 
повідомлені акціонерам товариства.

5. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на при-
дбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох міся-
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ців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, 
вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків по-
купця акцій.

6. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допуска-
ється. 

7. Зазначене переважне право акціонерів приватного товариства не по-
ширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього това-
риства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. 

8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного ак-
ціонерного товариства у зв’язку з їх заставою відчуження таких акцій здій-
снюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих 
акцій.

9. Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної 
емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не до-
пускається.

Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна 
1. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, 

інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначаєть-
ся на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства 
про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. 

Рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господа-
рювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі створення 
товариства - зборами засновників або засновником особисто у разі створен-
ня акціонерного товариства однією особою). 

2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається: 
1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових 

біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства 
про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність; 

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових 
біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства 
про цінні папери та фондовий ринок. 

3. Наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення на-
глядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі 
створення товариства - установчими зборами), затверджує ринкову вартість 
майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої 
і другої цієї статті. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше 
ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена 
ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відпо-
відно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність, наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утво-
рення наглядової ради непередбачено статутом акціонерного товариства (у 
процесі створення товариства - установчими зборами), повинна мотивувати 
своє рішення.
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Розділ II 
ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Стаття 9. Створення акціонерного товариства 
1. Засновниками акціонерного товариства визнаються держава в осо-

бі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна 
громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, 
а також фізичні та/або юридичні особи, що прийняли рішення про його за-
снування. 

2. Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві чи біль-
ше осіб. 

3. Засновниками може укладатися засновницький договір, у якому визна-
чаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення акціонер-
ного товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню кож-
ним засновником, номінальна вартість і вартість придбання цих акцій, строк 
і форма оплати вартості акцій, строк дії договору. 

Для створення акціонерного товариства засновники повинні провести за-
крите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори та здійснити дер-
жавну реєстрацію акціонерного товариства. 

Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до 
дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. 

Засновницький договір укладається в письмовій формі. Якщо товариство 
створюється за участю фізичних осіб, їх підписи на засновницькому договорі 
підлягають нотаріальному засвідченню. 

У разі заснування товариства однією особою засновницький договір не 
укладається. 

4. У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають роз-
міщенню виключно серед його засновників шляхом приватного розміщення. 
Публічне розміщення акцій товариства може здійснюватися після отримання 
свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій. 

Особливості створення акціонерного товариства шляхом злиття, поді-
лу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариств, 
державного (державних) та комунального (комунальних)підприємств у акці-
онерне товариство визначаються Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, а за участю державних та (чи) комунальних підприємств - 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням 
з Фондом державного майна України. 

5. Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами: 
1) прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного 

товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій; 
2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску 

акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 
3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-

ку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій; 
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4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних па-
перів; 

5) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування 
емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів; 

6) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства; 
7) оплата засновниками повної вартості акцій;
8) затвердження установчими зборами товариства результатів закритого 

(приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затверджен-
ня статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених за-
коном; 

9) реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації; 
10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зві-

ту про результати закритого приватного) розміщення акцій; 
11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-

ку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; 
12) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій; 
13) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право 

власності на акції. 
Дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства, вста-

новлену цим Законом, є підставою для прийняття Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту 
про результати закритого (приватного) розміщення акцій. У разі прийняття 
такого рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
звертається до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства. 

6. У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, 
які повинні прийматися зборами засновників, приймаються цією особою од-
ноосібно і оформляються рішенням про намір заснувати товариство. Якщо 
єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про 
намір заснувати товариство підлягає нотаріальному засвідченню.

Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства 
1. Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені про-

тягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками. 
Кількість голосів засновника на установчих зборах акціонерного товари-

ства визначається кількістю акцій товариства, які підлягають придбанню цим 
засновником. 

2. На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання 
про: 

1) заснування товариства; 
2) затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок 

оплати акцій товариства; 
3) затвердження статуту товариства; 
4) утворення органів товариства; 
5) уповноваження представника (представників) на здійснення подаль-

шої діяльності щодо утворення товариства; 
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6) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого ор-
гану товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора); 

7) затвердження результатів розміщення акцій; 
8) обрання лічильної комісії;
9) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства. 
3. Рішення з питань, зазначених у пунктах 1-3 частини другої цієї статті, 

вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі засновники акціо-
нерного товариства. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю 
голосів засновників, якщо інше непередбачено засновницьким договором. 

4. У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, 
зазначені в частині другій цієї статті, приймаються цією особою одноосібно 
і оформляються рішенням про заснування товариства. Якщо єдиним засно-
вником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування під-
лягає нотаріальному засвідченню. 

Не затвердження установчими зборами статуту акціонерного товариства 
вважається відмовою засновників від створення цього товариства та є під-
ставою для повернення засновникам внесків, зроблених ними в рахунок 
оплати акцій. Повернення внесків здійснюється протягом 20 робочих днів з 
дати проведення установчих зборів, на яких не було прийнято рішення про 
затвердження статуту акціонерного товариства. 

Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства 
1. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонер-

ного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними папе-
рами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, 
та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що 
мають грошову оцінку. 

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного то-
вариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості. 

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного 
товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов’язань з 
виконання для товариства робіт або надання послуг.

2. Ціна майна, що вноситься засновниками акціонерного товариства в ра-
хунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього 
майна, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону. 

3. Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну 
вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення пер-
шого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних 
акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску ак-
цій акціонерне товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсо-
тків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не 
пов’язані з його заснуванням. 

До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі 
права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати 
зобов’язаннями. 
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4. Документ, що засвідчує право власності засновника акціонерного то-
вариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій 
протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про дер-
жавну реєстрацію випуску акцій. 

Стаття 12. Відповідальність засновників акціонерного товариства 
1. Засновники акціонерного товариства несуть солідарну відповідаль-

ність за пов’язаними з його заснуванням зобов’язаннями, що виникли до 
його державної реєстрації. 

2. Акціонерне товариство відповідає за пов’язаними з його заснуванням 
зобов’язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій загальними збо-
рами акціонерів. Загальні збори акціонерів, що схвалюють такі зобов’язання 
засновників товариства, мають бути проведені протягом шести місяців після 
державної реєстрації товариства. 

Інформація про такі зобов’язання товариства має бути відображена у 
статуті товариства. 

Стаття 13. Статут акціонерного товариства 
1. Установчим документом акціонерного товариства є його статут. 
2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про: 
1) повне та скорочене найменування товариства українською мовою; 
2) тип товариства; 
3) розмір статутного капіталу; 
4) розмір резервного капіталу у разі його формування;
5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу 

розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу приві-
лейованих акцій у разі розміщення привілейованих акцій, а також наслідки 
невиконання зобов’язань з викупу акцій;

6) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх 
розміщення товариством;

7) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у 
прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі розміщен-
ня привілейованих акцій;

8) права акціонерів - власників привілейованих акцій кожного класу у разі 
розміщення привілейованих акцій;

9) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на при-
дбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу 
третій особі, та порядок його реалізації або відсутність такого права;

10) порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів; 
11) порядок скликання та проведення загальних зборів; 
12) компетенцію загальних зборів; 
13) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та 

про зміни у порядку денному загальних зборів;
14) склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, об-

рання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок 
зміни складу органів товариства та їх компетенції; 

15) порядок внесення змін до статуту; 
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16) порядок припинення товариства. 
3. Статутом акціонерного товариства не може бути передбачено надання 

засновникам товариства додаткових прав чи повноважень. 
4. Статут акціонерного товариства може містити й інші положення, що не 

суперечать законодавству. 

Розділ III 
КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства 
1. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства ста-

новить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної за-
робітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного това-
риства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна 
товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. 

2. Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між су-
купною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань перед ін-
шими особами. 

4. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного то-
вариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку. 

5. Статутом акціонерного товариства може бути передбачено створення 
спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. 
Порядок формування та використання такого фонду (z1205-11) встановлю-
ється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Стаття 15. Збільшення статутного капіталу 
1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номі-

нальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номіналь-
ної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку. 

2. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після 
реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. 

3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залучен-
ням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. 

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщу-
ються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та вста-
новлюється законодавством. 

4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучен-
ня додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вар-
тості акцій. 

Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення 
статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір влас-
ного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. 

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності 
викуплених товариством акцій не допускається. 5. Збільшення статутного ка-
піталу акціонерного товариства для покриття збитків не допускається. 
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Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерним това-
риством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення 
вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 цього Закону, на дату 
реєстрації змін до статуту товариства. 

Стаття 16. Зменшення статутного капіталу 
1. Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в порядку, 

встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання 
раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, 
якщо це передбачено статутом товариства. 

2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонер-
ного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідо-
мити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забез-
печені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. 

3. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені 
договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому 
зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до 
товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного 
з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов’язань 
шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення 
або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено 
договором між товариством та кредитором. 

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, 
до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від то-
вариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. 

4. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче вста-
новленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства. 

Стаття 17. Анулювання акцій 
1. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комі-

сією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені 
ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість 
решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій 
1. Акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміще-

них ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову 
акцію того самого типу і класу. 

Обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вар-
тості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціо-
нерів. 

2. Акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх розміще-
них ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій 
того самого типу і класу. 

3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни роз-
міру статутного капіталу акціонерного товариства. 

4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного това-
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риства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості 
розміщених акцій. 

5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства вста-
новлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Стаття 19. Резервний капітал 
1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків ста-

тутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибут-
ку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення вста-
новленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань 
не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства зарік. 

2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а та-
кож для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть 
бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного 
капіталу. 

3. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення тільки простих акцій, 
має право формувати резервний капітал у порядку, передбаченому части-
ною першою цієї статті. 

4. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення простих та привіле-
йованих акцій, зобов’язане формувати резервний капітал у порядку, перед-
баченому частиною першою цієї статті.

Розділ IV 
ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Стаття 20. Акції товариства 
1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього 

акціонерного товариства. 
2. Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в 

бездокументарній формі.
3. Акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій двох ти-

пів - простих та привілейованих. Статутом товариства може передбачатися 
розміщення одного чи кількох класів привілейованих акцій, що надають їх 
власникам різні права. 

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або 
кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру. 

4. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції 
або інші цінні папери акціонерного товариства. 

5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонер-
ного товариства не може перевищувати 25 відсотків. 

Стаття 21. Емісія цінних паперів 
1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішен-

ням загальних зборів. 
Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім ак-

цій, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. 
Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 
вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів. 
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2. Акціонерним товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для 
переведення зобов’язань товариства у цінні папери в порядку, встановлено-
му Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Стаття 22. Ціна акцій 
1. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, 

яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджу-
ється наглядовою радою, крім випадків: 

розміщення акцій під час заснування товариства; 
розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства. 
2. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, ниж-

чою за їх номінальну вартість.
Стаття 23. Оплата цінних паперів 
1. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата 

здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвес-
тором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вар-
тість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом 
яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюють-
ся на акції Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” у випадках, 
передбачених законом), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на 
себе зобов’язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг. 

Статутом акціонерного товариства можуть встановлюватися й інші об-
меження щодо форм оплати цінних паперів. Товариство не може встанов-
лювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими кош-
тами. 

2. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути 
повністю оплачені. 

3. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого 
майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відпо-
відно до статті 8 цього Закону.

Грошова оцінка вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних 
паперів і якими оплачуються цінні папери товариства, проводиться у поряд-
ку, встановленому абзацом першим цієї частини для оцінки майна. 

4. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у 
набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депози-
тарну систему України. 

5. Акціонерне товариство не може надавати позику для придбання його 
цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для при-
дбання його акцій. 

Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств 
1. Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та про-

даватися на фондовій біржі. 
Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включен-

ня акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі. 
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2. Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та/або 
продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на 
біржі аукціону. 

3. Акціонерне товариство не має права приймати в заставу власні цінні 
папери. 

4. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. 

Розділ V 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ 

Стаття 25. Права акціонерів - власників простих акцій 
1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціоне-

ру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 
1) участь в управлінні акціонерним товариством; 
2) отримання дивідендів; 
3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості 

частини майна товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного това-

риства. 
Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення 

кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятив-
ного голосування. 

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, 
передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. 

Стаття 26. Права акціонерів - власників привілейованих акцій 
1. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру 

надається однакова сукупність прав. 
2. У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які нада-

ються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі 
визначаються: 

1) розмір і черговість виплати дивідендів; 
2) ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації товариства; 
3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у при-

вілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 
4) порядок отримання інформації. 
3. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акці-

ями, крім випадків, передбачених частиною другою статті 31 цього Закону, в 
установленому статутом розмірі. 

4. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право 
голосу тільки у випадках, передбачених частиною п’ятою цієї статті та стату-
том акціонерного товариства. 

Одна привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для ви-
рішення кожного питання. Статутом акціонерного товариства може передба-
чатися спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів 
за простими та/або іншими класами привілейованих акцій. 

5. Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право 
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голосу під час вирішення загальними зборами акціонерного товариства та-
ких питань: 

1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих 
акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші 
цінні папери; 

2) внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження 
прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; 

3) внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення 
нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо 
черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або 
збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привіле-
йованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи 
виплат у разі ліквідації товариства. 

Статутом приватного товариства акціонеру - власнику привілейованих 
акцій може бути надано право голосу також з інших питань. 

6. Рішення загальних зборів акціонерного товариства, що приймається 
за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які відповідно до час-
тини п’ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за 
нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейо-
ваних акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання, якщо статутом 
товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлюється вимога 
стосовно більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих ак-
цій, необхідної для прийняття рішення.

Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих 
акцій відповідно до частини п’ятої цієї статті голоси за такими акціями підра-
ховуються разом, якщо інше не передбачено статутом товариства. 

7. У разі зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне 
надання прав, не передбачених цим Законом для акціонерів - власників при-
вілейованих акцій публічного товариства, припиняється. 

Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій 
1. Переважним правом акціонерів визнається: 
право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані това-

риством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у за-
гальній кількості простих акцій; 

право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщува-
ні товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого 
класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів 
чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціоне-
ру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих 
акцій цього класу. 

2. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у про-
цесі приватного розміщення обов’язково, в порядку, встановленому законо-
давством. 

Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій 
у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо 
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це передбачено статутом акціонерного товариства. Не пізніше ніж за 30 днів 
до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права то-
вариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про 
можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному 
друкованому органі. 

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товари-
ством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на 
придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазна-
ченого права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має місти-
ти інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів. 

3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає ак-
ціонерному товариству в установлений строк письмову заяву про придбання 
акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вар-
тості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути 
зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), 
кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані ко-
шти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку роз-
міщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання 
про продаж відповідної кількості цінних паперів. 

4. У разі порушення акціонерним товариством порядку реалізації акціоне-
рами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупи-
нення розміщення акцій цього випуску. 

Стаття 28. Захист прав акціонерів - працівників товариства 
1. Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які пе-

ребувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати 
від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він го-
лосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження 
акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або 
вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. 

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства притяга-
ється до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займа-
ної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розрива-
ється відповідно до закону. 

Стаття 29. Обов’язки акціонерів 
1. Акціонери зобов’язані: 
дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного това-

риства; 
виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; 
виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числі пов’язані 

з майновою участю; 
оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені стату-

том акціонерного товариства; 
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

про діяльність товариства. 
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Статутом товариства може бути передбачена можливість укладення 
договору між акціонерами, за ким на акціонерів покладаються додаткові 
обов’язки, у тому числі обов’язок участі у загальних зборах, і передбачається 
відповідальність за його недотримання. 

2. Акціонери можуть також мати інші обов’язки, встановлені цим та інши-
ми законами. 

Розділ VI 
ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 30. Порядок виплати дивідендів 
1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що ви-

плачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу 
та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий роз-
мір дивідендів. 

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 
Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких 

зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 
2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого при-

бутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення за-
гальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість мі-
сяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого 
прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до ста-
туту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після 
закінчення звітного року. 

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або 
нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейова-
ними акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або 
спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями при-
ймається загальними зборами акціонерного товариства. Розмір дивідендів 
за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті акціонерного 
товариства. 

4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товари-
ства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може пере-
дувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. 
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими 
акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звіт-
ного року. 

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в по-
рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх 
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виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів 
за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, 
розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову 
біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство. 

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати 
виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, 
зазначеної у такому переліку.

5. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача товариство в 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, 
самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номі-
нальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на під-
ставі договору з відповідним номінальним утримувачем. 

Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів 
1. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату 

дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, 
якщо: 

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановлено-
му законодавством порядку; 

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, 
резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привіле-
йованих акцій над їх номінальною вартістю. 

2. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів 
за простими акціями у разі, якщо: 

1) товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до статті 68 
цього Закону; 

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю. 
3. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату 

дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями 
у разі, якщо: 

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановлено-
му законодавством порядку. 

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейо-
ваними акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейо-
ваними акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання 
дивідендів. 

Розділ VII 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства 
1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. 
2. Акціонерне товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори 

(річні загальні збори). 
Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступ-

ного за звітним року. 
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До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питан-
ня, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону. 

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів 
обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини дру-
гої статті 33 цього Закону. 

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товари-

ства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціо-
нера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на 
організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

Стаття 33. Компетенція загальних зборів 
1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціо-

нерного товариства. 
2. До виключної компетенції загальних зборів належить: 
1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства; 
2) внесення змін до статуту товариства; 
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
4) прийняття рішення про зміну типу товариства; 
5) прийняття рішення про розміщення акцій; 
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; 
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконав-

чий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін 
до них; 

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це пе-
редбачено статутом товариства;

11) затвердження річного звіту товариства; 
12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом;
13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім 

випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;
14) прийняття рішення про форму існування акцій; 
15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, перед-

бачених законом; { Пункт 15 частини другої статті 33 в редакції Закону N 
2856-VI (2856-17) від 23.12.2010 } 

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 
17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом; 

19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень;
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20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень;
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 

вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, пере-
вищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, 
передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, про ліквідацію 
товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків 
ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, зві-
ту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора); 

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління това-
риства; 

26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства; 
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції за-

гальних зборів згідно із статутом товариства.
3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компе-

тенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.
Стаття 34. Право на участь у загальних зборах 
1. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-

би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає за-
гальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства 
та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цьо-
го товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє 
права та інтереси трудового колективу. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких 
зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України. 

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власнос-
ті на акції товариства, зобов’язані надати інформацію про включення його до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 

2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено. 

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюєть-
ся законом. 

Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів 
1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерно-

го товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазна-
ченому в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою 
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радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціоне-
рів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - ак-
ціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню 
прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встанов-
леною раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. 

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок 
денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини дру-
гої цієї статті) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений 
статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати 
їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, 
або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання 
загальних зборів акціонерами. 

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів 
публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення за-
гальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідо-
млення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, 
на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 
днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в 
мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті. 

2. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення 
про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номіналь-
ному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, 
яких він обслуговує. 

3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства має містити такі дані: 

1) повне найменування та місцезнаходження товариства; 
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 

мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; 
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах; 
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах; 
5) перелік питань, що виносяться на голосування; 
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 
Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах на-

селеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на 
день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють 
іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжна-
родні організації. 

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими 
акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-



38

йняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства 
у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення за-
гальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення 
загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення 
(номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами. 

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно 
надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп 
товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього 
Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) пови-
нні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів власників про-
стих акцій понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання 
акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки 
до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі 
або в інший спосіб, передбачений статутом. 

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, 
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у 
зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
загальних зборів.

Стаття 37. Порядок денний загальних зборів 
1. Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо 

затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачер-
гових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених час-
тиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. 

2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, 
визначеному статтею 36 цього Закону, ознайомитися з проектом (проектами) 
рішення з питань порядку денного. 

Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів 
1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів.

2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції допитання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
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та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів товариства. 

3. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачер-
гових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, 
передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього 
вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку ден-
ного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до 
дати проведення загальних зборів.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку ден-
ного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення 
питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включе-
ною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. 

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство 
не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень.

5. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних збо-
рів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки 
у разі: 

недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї 
статті; 

неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті.
6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку 

денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядо-
вою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

7. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення за-
гальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни 
у порядку денному. 

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення про зміни 
у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це това-
риство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до да ти 
проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтер-
нет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів. 

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загаль-
них зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення 
про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні 
якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. 

Стаття 39. Представництво акціонерів 
1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-

ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 
також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
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Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи те-
риторіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління 
державним чи комунальним майном. 

2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передба-
ченому законодавством порядку. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав до-
віреність, замість свого представника. 

Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів 
1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встанов-

люється цим Законом, статутом товариства та рішенням загальних зборів.
2. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися рані-

ше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. 
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі пере-

ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в 
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, 
із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх 
представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядо-
вою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу ак-
ціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, 
- акціонерами, які цього вимагають. 

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) доку-
ментів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі 
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представника акціонера - також документів, що підтверджують повноважен-
ня представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю 
голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареє-
струвався, не має права брати участь у загальних зборах. 

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися 
реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної 
комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія. 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
додається до протоколу загальних зборів. 

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціо-
нера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою 
реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається 
особі, якій відмовлено в реєстрації. 

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціо-
нер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстра-
ційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь 
у загальних зборах особисто. 

У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником. 

4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є 
власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників 
для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голо-
суванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників 
товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. 

Посадові особи акціонерного товариства зобов’язані забезпечити віль-
ний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, 
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. 

5. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініці-
аторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засо-
бами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів. 

Стаття 41. Кворум загальних зборів 
1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комі-

сією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-
рах акціонерного товариства. 

2. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реє-
страції для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 
відсотків голосуючих акцій. 
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Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до 
частини п’ятої статті 26 цього Закону власникам привілейованих акцій, або 
питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій товари-
ства підраховуються окремо відповідно до абзацу другого частини четвертої 
статті 26 цього Закону, загальні збори вважаються такими, що мають кворум 
з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах також ак-
ціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих 
акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього пи-
тання. 

Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами 
1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кож-

ного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного 
товариства, крім проведення кумулятивного голосування. 

2. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають ак-
ціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених 
статтею 26 цього Закону, - також акціонери - власники привілейованих акцій 
товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах. 

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встанов-
лених цим Законом.

3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесе-
ного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом. Статутом при-
ватного товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, 
необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:

про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів това-
риства; 

про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно 
відшкодування збитків, завданих товариству; 

про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при 
вчиненні значного правочину. 

4. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятив-
ного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом 
акціонерного товариства. 

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голо-
суванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість го-
лосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вва-
жається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного скла-
ду органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 час-
тини другої статті 33 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
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власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статутом приватного 
акціонерного товариства можуть бути передбачені інші питання, рішення 
щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з відповідного питання акцій, крім питань, визначених в абзаці другому час-
тини третьої цієї статті.

6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до 
порядку денного. 

7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення 
якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси 
підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім 
випадків, передбачених статутом товариства та частиною четвертою статті 
26 цього Закону. 

8. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного 
дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається про-
стою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загаль-
них зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, 
що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх 
представників) наступного дня не проводиться. 

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних 
зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. 

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазна-
чене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищу-
вати трьох. 

9. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку 
денного, винесених на голосування. 

Стаття 43. Спосіб голосування 
1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань 

порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голо-
сування. 

У товаристві, що здійснило публічне розміщення акцій, голосування з пи-
тань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням 
бюлетенів для голосування. 

У товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства 
понад 100 осіб голосування з питань порядку денного загальних зборів про-
водиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. 

При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 цього Закону, викорис-
тання бюлетенів є обов’язковим. 

2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен 
містити: 

1) повне найменування акціонерного товариства; 
2) дату і час проведення загальних зборів; 
3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього 

питання; 
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4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи “за”, “проти”, 
“утримався”); 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний ак-
ціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вва-
жається недійсним; 

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 
У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого ор-

гану, наглядової ради або ревізійної комісії(ревізора) товариства бюлетень 
для голосування повинен містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата 
(кандидатів). 

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 
1) повне найменування акціонерного товариства; 
2) дату і час проведення загальних зборів; 
3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазна-

ченням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості 
голосів, яку він віддає за кожного кандидата; 

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером 
(представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається не-
дійсним; 

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 
Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонер-

ного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голо-
сування.

3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою 
радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо 
обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири 
дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових 
загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 
шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери 
мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюле-
теня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону.

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він від-
різняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або 
на ньому відсутній підпис акціонера (представника). 

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених 
на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою 
для визнання недійсним щодо інших питань. 

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених 
цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів. 

Стаття 44. Лічильна комісія 
1. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших 

питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних 
зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціо-
нерів (установчими зборами).Повноваження лічильної комісії за договором 
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можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого 
договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

2. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих 
акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим 
ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які 
входять або є кандидатами до складу органів товариства. 

Стаття 45. Протокол про підсумки голосування 
1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується 

всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у 
підрахунку голосів. 

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або 
депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реє-
стратора, зберігача або депозитарія. 

2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються: 
1) дата проведення загальних зборів; 
2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами; 
3) рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо кожного про-

екту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. 
3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прий-

нятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 
Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких 

проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голо-
сування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, 
визначений статутом акціонерного товариства. 

4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних 
зборів акціонерного товариства. 

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голо-
сування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано по-
вноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку 
його діяльності, але не більше чотирьох років. 

Стаття 46. Протокол загальних зборів 
1. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається про-

тягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головую-
чим і секретарем загальних зборів. 

2. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться ві-
домості про: 

1) дату, час і місце проведення загальних зборів; 
2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах; 
3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають 

право на участь у загальних зборах; 
4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій това-

риства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є 
голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голо-
суючих акцій з кожного питання); 
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5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх пи-
тань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного пи-
тання); 

6) головуючого та секретаря загальних зборів; 
7) склад лічильної комісії; 
8) порядок денний загальних зборів; 
9) основні тези виступів; 
10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями 

тощо); 
11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кож-

ного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загаль-
ними зборами. 

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних 
зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови 
виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або 
одноособового виконавчого органу. 

Стаття 47. Позачергові загальні збори 
1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються на-

глядовою радою: 
1) з власної ініціативи; 
2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про 

визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного право-
чину; 

3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства; 
5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства. 
Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмо-

вій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного 
товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які 
вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання 
та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціа-
тиви акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип 
і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які 
її подають. 

2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загаль-
них зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні про-
тягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. 

3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціо-
нерного товариства може бути прийнято тільки у разі: 

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої 
абзацом першим частини першої цієї статті кількості простих акцій товари-
ства; 

неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї 
статті. 
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Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів 
або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному ор-
гану управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не 
пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. 

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загаль-
них зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних збо-
рів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. 

4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути про-
ведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скли-
кання.

5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова 
рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних 
зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових 
загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше 
ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вноси-
ти пропозиції до порядку денного. 

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів по-
вторні загальні збори не проводяться. 

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому 
цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає 
питання про обрання членів наглядової ради. 

6. У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою цієї стат-
ті, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загаль-
них зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціоне-
рами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні 
позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами 
до суду. 

7. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товари-
ства, зобов’язані протягом п’яти робочих днів надати інформацію про перелік 
власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для органі-
зації проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, за 
запитом наглядової ради товариства. 

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та 
інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде 
облік прав власності на акції товариства. 

Стаття 48. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного го-
лосування (опитування) 

1. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількіс-
тю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом 
опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування над-
силається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом 
п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або 
питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою 
думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від 
останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники 
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голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою 
зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що 
складається з однієї особи 

1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення ста-
тей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних 
зборів акціонерного товариства.

2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 
цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціо-
нером одноосібно. 

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних збо-
рів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печат-
кою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус прото-
колу загальних зборів акціонерного товариства.

3. Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в 
разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосу-
вання. 

Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів 
1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого 

рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту 
чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, пра-
ва та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може 
оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийнят-
тя. 

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі 
оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні пра-
ва акціонера, який оскаржує рішення. 

2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених 
частиною першою статті 68 цього Закону питань виключно після отримання 
письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов’язкового ви-
купу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання 
відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу 
товариства в порядку, передбаченому цим Законом. 

Розділ VIII 
НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства 
1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює за-

хист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом 
та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 

2. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих ак-
цій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов’язковим. У товаристві з 
кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у азі відсутності 
наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами. 
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У такому разі передбачені цим Законом повноваження наглядової ради 
з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим орга-
ном, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства. 

3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів нагля-
дової ради визначаються цим Законом, статутом товариства, положенням 
про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим 
чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової 
ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою 
виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою 
на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з чле-
ном наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір 
може бути оплатним або безоплатним.

4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не 
може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової 
ради - юридичної особи - акціонера.

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за раху-
нок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за 
затвердженим зборами кошторисом. 

Стаття 52. Компетенція наглядової ради 
1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, перед-

бачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової 
ради загальними зборами. 

2. До виключної компетенції наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюють-

ся питання, пов’язані з діяльністю товариства; 
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про 

дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім 
скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загаль-
них зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених 
цим Законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, 

крім акцій; 
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім ак-

цій, цінних паперів; 
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим 

Законом; 
8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого ор-

гану;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконав-

чого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого 

органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здій-
снюватиме повноваження голови виконавчого органу;
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11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів 
товариства; 

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених 
цим Законом; 

13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укла-
датиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо 
наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого 
органу, якщо інше не встановлено статутом; 

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного 
строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону; 

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути по-
відомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої 
статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відпо-
відно до статті 34 цього Закону; 

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових 
групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради роз-
ділом XVI цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або пере-
творення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, пе-
редбачених частиною першою статті 70 цього Закону; 

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним 
внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі 
внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та за-
твердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 
оплати його послуг; 

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників імен-
них цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвер-
дження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 
оплати його послуг; 

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм про-
стих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний 
пакет акцій, відповідно до статті 65 цього Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції на-
глядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі при-
йняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існу-
вання у бездокументарну форму існування.

3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акці-
онерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, 
крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом. 

4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам 
наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом 
та статутом товариства. 
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Стаття 53. Обрання членів наглядової ради 
1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа 

фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридич-
них осіб - акціонерів. 

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість 
представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера 
у наглядовій раді визначається самим акціонером.

2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання 
загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - 
члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - 
членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлен-
ня про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити: 

1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника; 
2) дату народження представника; 
3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що по-

свідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; 
4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; 
5) місце проживання або місце перебування представника. 
Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед то-

вариством за дії свого представника у наглядовій раді. 
Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 

78 цього Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомлен-
нями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у 
наглядовій раді.

3. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства 
здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 

4. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства 
здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради пред-
ставників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний 
спосіб обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства 
визначається його статутом. 

У разі обрання членів наглядової ради приватного акціонерного това-
риства за принципом представництва в її складі представників акціонерів 
статутом товариства може бути встановлена залежність членства та/або 
пропорційність представництва представників акціонерів у складі наглядової 
ради залежно від кількості належних акціонерам простих акцій або відсут-
ність обмеження кількості представників акціонера у складі наглядової ради 
товариства. 

Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової 
ради приватного акціонерного товариства визначається самим акціонером. 

Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що 
представляє його інтереси у складі наглядової ради приватного акціонерного 
товариства, письмово повідомивши про це товариство. З дня направлення 
такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій 
раді товариства припиняються. 
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5. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради нео-
дноразово. 

6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого 
органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. 

7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними збо-
рами. 

8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її 
кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати поза-
чергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі 
обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для 
обрання всього складу наглядової ради. 

9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись 
умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з то-
вариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - 
члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно 
до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. 

Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на 
це загальними зборами. 

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі 
припинення його повноважень. 

Виконання повноважень члена наглядової ради державними службов-
цями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання 
повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в 
органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

Стаття 54. Голова наглядової ради 
1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами 

наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу 
наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової 
ради. 

2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання нагля-
дової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання 
секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонер-
ного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та по-
ложенням про наглядову раду. 

3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повно-
важень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рі-
шенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову 
раду акціонерного товариства. 

Стаття 55. Засідання наглядової ради 
1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядо-

вої ради або на вимогу члена наглядової ради. 
Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комі-

сії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціо-
нерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. 
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На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань по-
рядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визна-
чені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. 

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодич-
ністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. 

Статут акціонерного товариства може передбачати порядок прийняття 
наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опи-
тування).

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голо-
су можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповнова-
женого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від 
імені трудового колективу. 

2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 
більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися 
більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань 
правомочними.

3. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконав-
чого органу. 

4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів чле-
нів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, 
якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встанов-
люється більша кількість голосів.

5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один 
голос. 

Статутом товариства може передбачатися право вирішального голосу го-
лови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради 
під час прийняття рішень.

6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п’яти 
днів після проведення засідання.

7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішен-
ням може фіксуватися технічними засобами. 

Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар 
1. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи 

тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що на-
лежать до компетенції наглядової ради. 

В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань ауди-
ту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети чле-
ни наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не 
контролює діяльність цього товариства. 

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова 
рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади вну-
трішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній ау-
дитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є 
підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голо-
ві комітету з питань аудиту. 
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Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється статутом або 
положенням про наглядову раду товариства. 

2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передають-
ся йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів 
членів наглядової ради, якщо статутом не встановлено більшої кількості го-
лосів, необхідної для прийняття такого рішення.

3. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, пе-
редбаченому цим Законом для прийняття наглядовою радою рішень. 

4. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановле-
ному порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний 
секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з 
акціонерами та/або інвесторами. 

Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради 
1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про 

дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне 
обрання нових членів. 

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради при-
пиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товари-
ства за два тижні; 

2) в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за 
станом здоров’я; 

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його за-
суджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена 
наглядової ради; 

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, без-
вісно відсутнім, померлим. 

Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для 
припинення повноважень члена наглядової ради. 

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиня-
ється дія договору (контракту), укладеного з ним.

2. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом 
кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове при-
пинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів нагля-
дової ради.

Розділ IX 
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товари-
ства 

1. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточ-
ною діяльністю товариства. 

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, 
пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що 
належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. 
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2. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним збо-
рам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє 
від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонер-
ного товариства і законом. 

3. Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним 
(правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор). 

4. Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-
яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом нагля-
дової ради чи ревізійної комісії цього товариства.

5. Права та обов’язки членів виконавчого органу акціонерного товариства 
визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом това-
риства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контр-
актом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені това-
риства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на 
таке підписання наглядовою радою.

6. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб товариства 
зобов’язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність 
товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми поло-
женнями товариства. 

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим досту-
пом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. 

Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства 
1. Кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів 

визначаються статутом товариства. Порядок скликання та проведення за-
сідань колегіального виконавчого органу встановлюється статутом або по-
ложенням про виконавчий орган акціонерного товариства. 

2. Кожний член колегіального виконавчого органу має право вимагати 
проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання 
до порядку денного засідання. 

3. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншо-
го уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний 
договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засі-
даннях колегіального виконавчого органу. Статутом може бути надано право 
іншим особам бути присутніми на засіданні колегіального виконавчого органу. 

4. На засіданні колегіального виконавчого органу ведеться протокол. 
Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується голову-
ючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального ви-
конавчого органу, члену наглядової ради або представнику профспілкового 
чи іншого повноваженого трудовим колективом органу, який підписав колек-
тивний договір від імені трудового колективу. Статутом акціонерного товари-
ства може бути надано право іншим особам отримувати протокол засідання 
колегіального виконавчого органу для ознайомлення.

5. Голова колегіального виконавчого органу обирається наглядовою ра-
дою товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства, в порядку, 
передбаченому статутом акціонерного товариства. 
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Голова колегіального виконавчого органу організовує роботу колегіаль-
ного виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів 
засідань. 

Голова колегіального виконавчого органу має право без довіреності діяти 
від імені товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, 
в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від іме-
ні товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для 
виконання всіма працівниками товариства. Інший член колегіального вико-
навчого органу в порядку, визначеному законодавством України, також може 
бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено статутом това-
риства. 

6. У разі неможливості виконання головою колегіального виконавчого ор-
гану своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здій-
снює один із членів колегіального виконавчого органу, якщо інше не перед-
бачено статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного това-
риства. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представни-
цтва, передбаченому Цивільним кодексом України (435-15). 

Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган 
1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одно-

осібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного това-
риства.

2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, 
вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі 
представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, вида-
вати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма пра-
цівниками товариства. 

3. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здій-
снюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено статутом 
або положенням про виконавчий орган. 

Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу 
1. Повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка 

здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за 
рішенням наглядової ради, якщо статутом акціонерного товариства це пи-
тання не віднесено до компетенції загальних зборів. 

Повноваження члена виконавчого органу припиняються за рішенням на-
глядової ради, якщо статутом товариства це питання не віднесено до компе-
тенції загальних зборів. 

Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого ор-
гану встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, 
укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.

2. У разі, якщо відповідно до статуту товариства обрання та припинення 
повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу) віднесено до компетенції 
загальних зборів, наглядова рада має право відсторонити від виконання 
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повноважень голову колегіального виконавчого органу (особу, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу), дії або бездіяльність якого 
порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальни-
ми зборами питання про припинення його повноважень. 

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень 
голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу) наглядова рада зобов’язана призначити 
особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови колегіального ви-
конавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу), та скликати позачергові загальні збори. 

3. У разі відсторонення голови виконавчого органу або особи, яка виконує 
його повноваження, від здійснення повноважень наглядова рада зобов’язана 
протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скли-
кання загальних зборів товариства, до порядку денного яких повинно бути 
включено питання про переобрання голови виконавчого органу товариства.

Розділ X 
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства 
1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути 

народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники цен-
тральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, 
суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, 
коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави 
та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядо-
вій раді або ревізійній комісії товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не мо-
жуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид 
діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти влас-
ності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими осо-
бами органів товариства. 

2. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розго-
лошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 
товариства, крім випадків, передбачених законом.  3. Посадові особи органів 
товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов’язані 
надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства. 

4. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується ви-
нагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудови-
ми договорами (контрактами), укладеними з ними.

Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного това-
риства 

1. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтер-
есах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та 
інших документів товариства. 
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2. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідаль-
ність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (безді-
яльністю), згідно із законом. 

3. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, 
їх відповідальність перед товариством солідарною. 

Розділ XI 
ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства 
1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з 

урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за 
наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих 
акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов’язана не пізніше ніж за 
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству пись-
мове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення по-
відомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло про-
цедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі. 

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, 
що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійо-
ваних осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що 
діють спільно) має намір придбати. 

Положення цієї частини статті не поширюються на осіб, які вже є власни-
ками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та 
їх афілійованим особам. 

2. Товариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права 
вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню. 

Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контр-
ольного пакета акцій 

1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій то-
вариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим 
особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 
днів з дати придбання зобов’язана запропонувати всім акціонерам придбати 
у них прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета 
акцій у процесі приватизації. 

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до товариства пу-
блічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників 
простих акцій товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження 
товариства на ім’я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення 
наглядової ради не передбачено статутом товариства) та повідомляє про 
це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондо-
ву біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова 
рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не 
передбачено статутом товариства) зобов’язана надіслати зазначену письмо-



59

ву пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товари-
ства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи 
(осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства.

2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити 
дані про: 

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний па-
кет акцій товариства, та її філійованих осіб - прізвище (найменування), місце 
проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, 
належних кожній із зазначених осіб; 

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення; 
3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття про-

позиції щодо придбання акцій відповідно до частини третьої цієї статті;
4) порядок оплати акцій, що придбаваються. 
3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що 

діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття про-
позиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати над-
ходження пропозиції.

4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену 
відповідно до статті 8 цього Закону.

5. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку осо-
ба (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна 
сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи 
із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропо-
зицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що 
діють спільно),яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на 
його акції.

6. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спіль-
но), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості 
акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

Розділ XII 
ВИКУП ТА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних па-

перів 
1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів вику-

пити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цьо-
го права визначається у статуті товариства та/або рішенні загальних зборів. 
Рішенням загальних зборів обов’язково встановлюються: 

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас 
акцій, що викуповуються; 

2) строк викупу; 
3) ціна викупу (або порядок її визначення); 
4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). 
Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів 

про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може 
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перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій 
товариству є безвідкличною. 

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену 
відповідно до статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здій-
снюється у грошовій формі. 

Товариство зобов’язане придбавати акції у кожного акціонера, який при-
ймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в 
рішенні загальних зборів. 

Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчи-
нені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, від-
мінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними. 

2. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний 
викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення 
про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Для товариства 
з кількістю акціонерів-власників простих акцій понад 1000 осіб приймання 
пропозицій акціонерів про продаж товариству акцій здійснюється протягом 
не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного 
повідомлення. 

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості 
акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому 
разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупо-
вуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються 
у цих акціонерів. 

3. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі 
розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. 
Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені то-
вариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, 
яким було передбачено викуп товариством власних акцій. 

Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх 
ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. 

Правочини щодо переходу права власності на викуплені товариством ак-
ції, вчинені з порушенням вимог цієї частини, є нікчемними. 

4. Акціонерне товариство має право за рішенням наглядової ради вику-
пити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цін-
них паперів, якщо це передбачено статутом товариства та проспектом емісії 
таких цінних паперів. 

Стаття 67. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством 
1. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рі-

шення про викуп акцій, якщо: 
1) на дату викупу акцій товариство має зобов’язання з обов’язкового ви-

купу акцій відповідно до статті 68 цього Закону; 
2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу 

акцій; 
3) власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіта-

лу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості приві-
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лейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок 
такого викупу. 

2. Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп розміщених 
ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейовани-
ми акціями. 

Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним 
привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейо-
ваними акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання 
дивідендів. 

3. Акціонерне товариство не має права приймати рішення, що перед-
бачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка 
акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків 
статутного капіталу. 

Стаття 68. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу 
акціонерів 

1. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимага-
ти здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством належних йому 
голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та 
голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
2) вчинення товариством значного правочину; 
3) зміну розміру статутного капіталу. 
2. Кожний акціонер - власник привілейованих акцій має право вимагати 

здійснення обов’язкового викупу товариством належних йому привілейова-
них акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голо-
сував проти прийняття загальними зборами рішення про: 

1) внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розмі-
щення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу 
щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації акціонер-
ного товариства;

2) розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейо-
ваних акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або 
виплат у разі ліквідації акціонерного товариства. 

3. Акціонерне товариство у випадках, передбачених частинами першою 
та другою цієї статті, зобов’язане викупити належні акціонерові акції. 

4. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового 
викупу належних їм акцій відповідно до частини першої та другої цієї статті, 
складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі 
в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для 
вимоги обов’язкового викупу акцій. 

Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового 
викупу акціонерним товариством належних їм акцій 

1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. 
Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опу-

блікування в установленому порядку повідомлення про скликання загаль-
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них зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги 
обов’язкового викупу акцій. 

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому статтею 
8 цього Закону. 

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов’язковий ви-
куп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. 

2. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що 
стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має 
намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У 
вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його 
прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, 
тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає. 

3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий 
викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, за-
значеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що 
належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні 
для набуття товариством права власності на акції, обов’язкового викупу яких 
він вимагає. 

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах стро-
ків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. 

Розділ XIII 
ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є 

ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 
Стаття 70. Значний правочин 
1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість май-

на або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товари-
ства, приймається наглядовою радою. 

Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові кри-
терії для віднесення правочину до значного правочину. 

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного 
правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на роз-
гляд загальних зборів. 

2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річ-
ної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення та-
кого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової 
ради. 

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але 
менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій. 
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Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ак-
ціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціоне-
рів від їх загальної кількості. 

3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які 
значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної 
господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про по-
переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазна-
ченням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому 
залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосову-
ватися відповідні положення частини другої цієї статті. 

4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цією 
статтею, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинен-
ня певних правочинів, передбачених законом або статутом акціонерного то-
вариства.

5. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від пе-
редбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного 
правочину. 

Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість 
1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством право-

чину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім’ї - чоловік 
(дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та 
їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадо-
вій особі органів товариства, членам її сім’ї, становить 25 і більше відсотків; 
акціонер, який одноосібно або разом із членами сім’ї володіє 25 і більше від-
сотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або 
окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак: 

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юри-
дичної особи, яка є стороною правочину; 

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (по-
садових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину; 

3) внаслідок такого правочину придбаває майно; 
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім пред-

ставництва товариства посадовими особами). 
Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох 

робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати 
товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

2. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний протягом 
п’яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення 
правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді (у разі 
відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію 
стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: 

1) предмет правочину; 
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2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочи-
ном; 

3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості 
відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; 

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину. 
У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси 

товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести 
розгляд цього питання на загальні збори. 

Наглядова рада протягом п’яти робочих днів з дня отримання від вико-
навчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересова-
ність, зобов’язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину това-
риством або про відмову від його вчинення. 

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової 
ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого право-
чину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у 
вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або 
не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо 
якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це 
питання виноситься на розгляд загальних зборів. 

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчи-
нення правочину. 

3. Положення цієї статті не застосовуються у разі: 
1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 цьо-

го Закону; 
2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до 

статті 66 цього Закону;
3) виділу та припинення акціонерного товариства;
4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що од-

ноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками 
простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі 
майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

Стаття 72. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочи-
ну, щодо якого є заінтересованість 

1. Правочин, вчинений з порушенням вимог статті 71 цього Закону, може 
бути визнано судом недійсним. 

2. Відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином, вчине-
ним з порушенням вимог статті 71 цього Закону, несе особа, заінтересована 
у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.

Розділ XIV 
ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор) 
1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонер-

ного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора). 
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В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих ак-
цій товариства до 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора або оби-
ратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів - власників 
простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна 
комісія. 

Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно 
шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну 
цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова 
ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою 
більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не пе-
редбачено статутом товариства. 

Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені додаткові 
вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу ревізій-
ної комісії, порядку її діяльності, а також додаткові повноваження (компетен-
ція) ревізійної комісії (ревізора). 

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної 
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений 
період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлю-
ється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо 
статутом товариства, або положенням про ревізійну комісію, або рішенням 
загальних зборів акціонерного товариства не передбачено інший строк по-
вноважень, але не більше ніж на п’ять років. 

2. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором): 
1) член наглядової ради; 
2) член виконавчого органу; 
3) корпоративний секретар; 
4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
5) члени інших органів товариства. 
Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної 

комісії товариства. 
3. Права та обов’язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються 

цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, 
що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором). 

Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку ден-
ного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. 
Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних 
зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом до-
радчого голосу. 

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засідан-
нях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим 
Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства. 

Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства за результатами фінансового року 

1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської 
діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо 
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інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує 
членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передба-
чених статутом або положенням про ревізійну комісію.

2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонер-
ного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (реві-
зор) готує висновок, в якому міститься інформація про: 

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 
відповідний період; 

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-
господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгал-
терського обліку та подання звітності. 

Стаття 75. Аудитор 
1. Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає 

обов’язковій перевірці незалежним аудитором. 
2. Посадові особи товариства зобов’язані забезпечити доступ незалеж-

ного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів 
фінансово-господарської діяльності товариства. 

3. Незалежним аудитором не може бути: 
1) афілійована особа товариства; 
2) афілійована особа посадової особи товариства; 
3) особа, яка надає консультаційні послуги товариству. 
4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про ау-

диторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною 
другою статті 74 цього Закону, а також оцінку повноти та достовірності відо-
браження фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській 
звітності. 

5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має 
бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником 
(власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі ак-
ціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) 
аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначаєть-
ся обсяг перевірки. 

Витрати, пов’язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера 
(акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціоне-
рів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціоне-
рів) на таку перевірку. 

6. Товариство зобов’язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акці-
онера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість про-
ведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціо-
неру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської 
перевірки. 

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власни-
ком більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше 
двох разів на календарний рік. 
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У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), 
який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій това-
риства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) 
зобов’язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та 
печаткою товариства копії всіх документів протягом п’яти робочих днів з дати 
отримання відповідного запиту аудитора. 

Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності ак-
ціонерного товариства 

1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерно-
го товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її від-
сутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної ко-
місії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого 
органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання 
вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій 
товариства. 

2. Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спе-
ціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товари-
ства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акці-
онера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власни-
ком) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

Розділ XV 
ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства 
1. Акціонерне товариство зобов’язане зберігати: 
1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) до-

говір;
2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та 

ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють ді-
яльність органів товариства, та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства; 
4) документи, що підтверджують права товариства на майно; 
5) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; 
6) протоколи загальних зборів; 
7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися 

під час підготовки до загальних зборів; 
8) протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого ор-

гану, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконав-
чого органу; 

9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства; 
10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства; 
11) річну фінансову звітність; 
12) документи бухгалтерського обліку; 
13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 
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14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та 
інших цінних паперів товариства; 

15) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу 
та/або класу належних їм акцій; 

16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодав-
ства; 

17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, 
його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової 
ради, виконавчого органу. 

2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, зберігаються в 
акціонерному товаристві за його місцезнаходженням. 

Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на 
голову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу) та на головного бухгалтера - щодо доку-
ментів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 

3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають збе-
ріганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком доку-
ментів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відпо-
відно до законодавства. 

Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації 
1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до до-

кументів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 
77 цього Закону.

2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акці-
онера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган 
акціонерного товариства зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені під-
писом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії від-
повідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання 
копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може 
перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, 
пов’язаних з пересиланням документів поштою. 

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не піз-
ніше ніж за п’ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, 
передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за 
його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має 
право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в 
будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів 
з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з до-
кументами товариства. 

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність то-
вариства за згодою виконавчого органу товариства або у випадках і порядку, 
передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціонерного това-
риства. 

3. Публічне акціонерне товариство зобов’язане мати власну веб-сторінку 
в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією 
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з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає 
оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пункта-
ми 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 частини першої статті 77, та інформація, визначена 
частиною третьою статті 35 цього Закону.

4. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку акціонерне товариство надає перелік афілійованих осіб та відо-
мості про належні їм акції товариства. 

5. Акціонерне товариство зобов’язане розкривати інформацію відповідно 
до законів України. 

Розділ XVI 
ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Стаття 79. Припинення акціонерного товариства 
1. Акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього 

свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам - пра-
вонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в 
результаті ліквідації. 

2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рі-
шенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Законом, з дотри-
манням вимог, встановлених Цивільним кодексом України (435-15 та іншими 
актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного 
товариства визначаються законодавством. 

Стаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства 
1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного това-

риства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передба-
чених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. 

У випадках, передбачених законом, поділ акціонерного товариства або 
виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за 
рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. 

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних держав-
них органів на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або при-
єднання. 

Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєд-
нання, поділ, виділ та/або перетворення. 

2. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в 
акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. 

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, кон-
вертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його 
акціонерів. 

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) під-
приємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його 
учасників. 

При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в 
акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, 
та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ. 
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Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, 
приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які 
звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп 
належних їм акцій та які мають таке право. 

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції ново-
створеного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

3. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть 
участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні нада-
вати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними 
до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу 
прав власників таких цінних паперів не допускається. 

4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу ак-
ціонерного товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, при-
єднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не 
повинні перевищувати розміру визначеного статутом товариства. 

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття 
(приєднання) або планом поділу (виділу). 

5. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника 
кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями 
(частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власни-
ком яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення акціонерного товариства. 

6. Злиття, поділ або перетворення акціонерного товариства вважається 
завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про 
припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького 
товариства-правонаступника (товариств-правонаступників). 

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства 
вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого 
акціонерного товариства.

Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення 
до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товари-
ства, що виділилося. 

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства 
вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного ре-
єстру про припинення такого акціонерного товариства. 

Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та 
план поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства 

1. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у 
злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови дого-
вору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які 
повинні містити: 

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь 
у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні; 
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2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також 
суми можливих грошових виплат акціонерам; 

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-
правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, 
діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, пере-
творення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропо-
нується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими осо-
бами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після за-
вершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропо-
новані до виплати таким особам винагороди чи компенсації; 

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів това-
риств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у 
злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для 
акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану 
поділу (виділу, перетворення). 

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності 
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що засто-
совувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та обчислення 
коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства. 

4. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь 
у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних 
зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злит-
тя (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта 
повинні включати: 

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, пере-
творення); 

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу 
(виділу, перетворення); 

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу 
або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті; 

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, 
що беруть участь у злитті приєднанні), за три останні роки. 

5. За поданням наглядової ради загальні збори кожного акціонерного то-
вариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворен-
ні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або 
перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (при-
єднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у 
разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі 
поділу та виділу). 

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними 
зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними. 

Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі 
або перетворенні акціонерного товариства 
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1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про 
припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також 
про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати при-
йняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних 
товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов’язане 
письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіцій-
ному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Публічне то-
вариство зобов’язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну 
фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу. 

2. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність яко-
го припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або 
з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення то-
вариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір 
товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом 
укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або ви-
конання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше 
не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо 
кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства 
з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинен-
ня додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. 

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути за-
вершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. 

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості 
визначити до кого з правонаступників перейшло зобов’язання або чи зали-
шилося за ним зобов’язаним товариство, з якого був здійснений виділ, пра-
вонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну 
відповідальність а таким зобов’язанням. 

Стаття 83. Злиття акціонерних товариств 
1. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового ак-

ціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно з пере-
давальними актами всього майна, всіх прав та обов’язків двох або більше 
акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Акціонерне товариство 
може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

2. Наглядова рада кожного з акціонерних товариств, що бере участь у 
злитті, виносить на затвердження загальних зборів кожного акціонерного то-
вариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шля-
хом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створю-
ваного в результаті злиття, затвердження передавального акта. 

3. Утворення органів акціонерного товариства - правонаступника про-
водиться на спільних загальних зборах акціонерів товариства, що беруть 
участь у злитті.

4. Не підлягають конвертації акції товариств, що припиняються внаслідок 
злиття, які викуплено товариством-емітентом або власником яких є товари-
ство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом. 
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Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

5. При злитті товариств усі права та обов’язки кожного з них переходять 
до товариства-правонаступника відповідно до передавального акта. 

6. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється за таким по-
рядком: 

1) прийняття загальними зборами кожного акціонерного товариства, що 
бере участь у злитті, рішення про припинення товариства шляхом злиття, 
про створення комісії з припинення товариства, а також про обрання персо-
нального складу комісії з припинення; 

2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного то-
вариства, що бере участь у злитті, відповідно до частини другої статті 82 
цього Закону;

3) реалізація акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере 
участь у злитті, права вимоги обов’язкового викупу належних їм акцій това-
риства в порядку, передбаченому статтями 68, 69 цього Закону;

4) складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що 
бере участь у злитті, передавального акта;

5) прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що 
бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту акціонер-
ного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, 
про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про 
затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення пере-
давального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, а також 
про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в 
акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств; 

6) отримання наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що 
бере участь у злитті, висновку незалежного експерта щодо умов злиття акці-
онерних товариств;

7) прийняття загальними зборами кожного товариства, що бере участь у 
злитті, рішення про затвердження передавального акта, про затвердження 
договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження статуту акці-
онерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб акціонерного 
товариства на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного то-
вариства шляхом злиття; 

8) подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть 
участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску 
акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

9) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; 

10) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних 
паперів; 

11) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій; 
12) обмін акцій товариства, створюваного в результаті злиття, на акції 

товариств, що припиняються; 



74

13) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими 
органами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;

14) державна реєстрація статуту акціонерного товариства, створюваного 
в результаті злиття, в органах державної реєстрації; 

15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зві-
ту про результати розміщення (обміну) акцій; 

16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті 
злиття товариства та скасування Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;

17) державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припи-
нилися шляхом злиття; 

18) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій товари-
ства, створюваного в результаті злиття. 

Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства 
1. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акці-

онерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з 
передавальним актом усього свого майна, прав та обов’язків іншому акціо-
нерному товариству - правонаступнику.

2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у 
приєднанні, виносить на затвердження загальними зборами питання про 
приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада 
товариства, що приєднується, також виносить на затвердження загальних 
зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

3. Спільні загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у приєд-
нанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту товариства, до якого 
здійснюється приєднання, та у разі потреби з інших питань.

4. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, на-
лежать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і 
приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, 
до якого здійснюється приєднання, пов’язаних із змінами прав його акціо-
нерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про 
приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про при-
єднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка 
пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалеж-
ного експерта стосовно договору не вимагаються. 

5. Не підлягають конвертації акції товариства, що приєднується, які були ви-
куплені цим товариством або власником яких є товариство, до якого здійснюєть-
ся приєднання, або власником яких є інше товариство, що приєднується. 

Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється при-
єднання, власником яких було товариство, що приєднується. 

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

6. Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється аналогіч-
но порядку, визначеному частиною шостою статті 83 цього Закону. 
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Стаття 85. Поділ акціонерного товариства 
1. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерно-

го товариства з передачею всього його майна, прав та обов’язків двом чи 
більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розпо-
дільним балансом.

2. Наглядова рада акціонерного товариства, що припиняється шляхом 
поділу, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про 
припинення товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення 
товариств-правонаступників і порядок конвертації акцій товариства, що при-
пиняється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного ба-
лансу. 

3. Загальні збори акціонерів товариства, що припиняється шляхом поді-
лу, ухвалюють рішення про припинення товариства шляхом поділу, затвер-
джують порядок і умови поділу, створення нових товариств, порядок кон-
вертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, 
затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного 
акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і 
утворення органів товариства. 

4. Розміщення акцій товариств-правонаступників повинно здійснювати-
ся із збереженням співвідношення, що було між акціонерами у статутному 
капіталі акціонерного товариства, що припинилося шляхом поділу. Кожен 
акціонер товариства, що припинилося, отримує акції кожного з товариств-
правонаступників. 

Не підлягають конвертації акції товариства, що припиняється шляхом 
поділу, викуплені цим товариством. Такі акції підлягають анулюванню в по-
рядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. 

5. Товариство-правонаступник несе субсидіарну відповідальність за 
зобов’язаннями акціонерного товариства, діяльність якого припиняється 
шляхом поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншого акціонерного 
товариства-правонаступника. Якщо акціонерних товариств-правонаступників, 
які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку від-
повідальність солідарно. 

6. Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно по-
рядку, визначеному частиною шостою статті 83 цього Закону. 

Стаття 86. Виділ акціонерного товариства 
1. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кіль-

кох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним ба-
лансом частини майна, прав та обов’язків акціонерного товариства, з якого 
здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства. 

З акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне товариство.
2. Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, 

виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про виділ, 
порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конверта-
цію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюва-
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ного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів 
товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюва-
ного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок 
такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного 
балансу.

3. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, ухва-
люють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового това-
риства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійсню-
ється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного 
товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або 
придбання акцій створюваного товариства товариством, з якого здійснюєть-
ся виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвер-
дження розподільного балансу. 

Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товари-
ства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів то-
вариства.

4. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збере-
женням співвідношення, що було між акціонерами в статутному капіталі то-
вариства, з якого здійснено виділ. 

Акції товариства, з якого здійснюється виділ, викуплені товариством, не 
можуть передаватися до складу активів товариства-правонаступника та не 
підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встанов-
леному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

5. Акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ, несе субсидіарну 
відповідальність за зобов’язаннями, які перейшли до товариства, що виді-
лилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе 
субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які виникли у товариства, 
з якого здійснюється виділ, перед виділом, але не перейшли до товариства, 
що виділилося. Якщо товариств, що виділилися, два чи більше, вони солі-
дарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями разом з това-
риством, з якого здійснено виділ. 

6. Процедура виділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно по-
рядку, визначеному частиною шостою статті 83 цього Закону. 

Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства 
1. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організацій-

но-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та переда-
чею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству - право-
наступнику згідно з передавальним актом. 

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське 
товариство або виробничий кооператив. 

2. Наглядова рада акціонерного товариства, що перетворюється, вино-
сить на затвердження загальних зборів акціонерного товариства питання про 
перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, по-
рядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства-
правонаступника. 
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3. Загальні збори акціонерів товариства, що перетворюється, ухвалюють 
рішення про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення пере-
творення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького 
товариства-правонаступника. 

Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького това-
риства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження 
установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) орга-
нів управління відповідно до вимог законодавства. 

4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства-правонаступника 
відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акці-
онерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося. 

Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені 
цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товари-
ства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до 
цього Закону. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 88. Ліквідація акціонерного товариства 
1. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішен-

ням загальних зборів, у тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який това-
риство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у 
порядку, передбаченому Цивільним кодексом України (435-15) та іншими акта-
ми законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. 
Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством. 

2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товари-
ство не має зобов’язань перед кредиторами, його майно розподіляється між 
акціонерами відповідно до статті 89 цього Закону. 

3. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної 
комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціо-
нерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують 
загальні збори акціонерного товариства, якщо інше не передбачено законом. 

4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повнова-
ження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. 
Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвер-
дженню загальними зборами. 

5. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товари-
ство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реє-
стру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в 
результаті його ліквідації. 

Стаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між 
кредиторами та акціонерами 

1. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги 
його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості: 

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, за-
подіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я або смертю, та вимоги 
кредиторів, забезпечені заставою; 
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у другу чергу - вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, 
вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, 
творчої діяльності; 

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів); 
у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів; 
у п’яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за 

привілейованими акціями; 
у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають вику-

пу відповідно до статті 68 цього Закону; у сьому чергу - виплати ліквідаційної 
вартості привілейованих акцій; 

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу від-
повідно до статті 68 цього Закону; 

у дев’яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих 
акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення ви-
мог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. 

У разі розміщення товариством кількох класів привілейованих акцій чер-
говість розподілу майна між акціонерами - власниками кожного класу приві-
лейованих акцій визначається статутом товариства. 

У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу 
між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляєть-
ся між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій)кожного 
кредитора (акціонера) цієї черги. 

Розділ XVII 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  

(скорочений варіант)
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опубліку-

вання, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності 
через тридцять місяців з дня опублікування цього Закону.

“1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал 
якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, 
корпоративні права за якими посвідчуються акціями”; 

у частині п’ятій слова “проводить відкриту підписку на акції” замінити сло-
вами “здійснює публічне розміщення акцій”; 

доповнити частиною шостою такого змісту: 
“6. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні товариства та 

приватні товариства. Особливості правового статусу публічних та приватних 
акціонерних товариств встановлюються законом”; 

частину другу статті 155 викласти в такій редакції: 
“2. У процесі створення акціонерного товариства його акції підлягають 

розміщенню виключно серед засновників шляхом приватного розміщення. 
Публічне розміщення акцій здійснюється після отримання свідоцтва про ре-
єстрацію першого випуску акцій”; 

статтю 6 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: 
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“2. Акціонер приватного та публічного товариства має переважне право 
на придбання акцій додаткової емісії. 

Переважним правом акціонера визнається: 
право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі приват-

ного розміщення товариством прості акції пропорційно частці належних йому 
простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій; 

право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати у процесі 
приватного розміщення товариством привілейовані акції цього або нового 
класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черго-
вості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорцій-
но частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу в загаль-
ній кількості привілейованих акцій цього класу. 

Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії 
встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку”. 

5. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до 
набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із 
нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання 
чинності цим Законом. 

Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання 
чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій: 

1) внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають 
зміну найменування акціонерного товариства з відкритого або закритого ак-
ціонерного товариства на публічне акціонерне товариство чи з відкритого 
або закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство 
за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 
100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товари-
ства; 

2) приведення внутрішніх положень товариства у відповідність із вимога-
ми цього Закону. 

Датою приведення діяльності акціонерних товариств, створених до на-
брання чинності цим Законом, у відповідність із вимогами цього Закону є 
дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають 
зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного това-
риства на публічне або приватне акціонерне товариство або закритого акціо-
нерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство. 

Часткове виконання вимог абзацу першого цього пункту не є виконанням 
вимог цього Закону. 

Приведення діяльності у відповідність із нормами цього Закону, статутів 
та внутрішніх положень акціонерних товариств, створених до набрання чин-
ності цим Законом, у тому числі зміна найменування акціонерних товариств 
з відкритого або закритого на публічне або приватне, не є перетворенням та 
не потребує застосування процедури припинення. 

Приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність із вимогами 
цього Закону в частині забезпечення існування акцій виключно у бездокумен-
тарній формі є здійснення таких дій: наглядова рада акціонерного товариства 
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в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, зобов’язана прийняти рішення про переведення випуску цінних паперів 
з документарної форми у бездокументарну (далі - рішення про дематеріаліза-
цію) та забезпечити вчинення нижчезазначених дій у такій послідовності: 

1) опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про при-
йняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів та повідомлення про це 
персонально кожного акціонера, зареєстрованого в реєстрі власників імен-
них цінних паперів випуску, що дематеріалізується, у спосіб, визначений при 
прийнятті рішення про дематеріалізацію (крім випадку, коли акції товариства 
належать одній особі); 

2) подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до-
кументів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій доку-
ментарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у без-
документарній формі існування. Державна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку зобов’язана видати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у 
бездокументарній формі існування протягом 10 робочих днів з дати подання 
емітентом належним чином оформлених документів відповідно до встанов-
лених нею вимог; 

3) припинення обслуговування випуску цінних паперів у документарній 
формі у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних па-
перів за цим випуском. Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру про-
тягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є 
дата припинення ведення реєстру; 

4) укладення в порядку, встановленому Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, договору про обслуговування емісії цінних паперів 
з обраним наглядовою радою депозитарієм, який буде обслуговувати випуск 
акцій, що дематеріалізується, з наступним відкриттям рахунку в цінних папе-
рах емітента в цьому депозитарії та укладення договору про відкриття рахун-
ків у цінних паперах власникам з обраним наглядовою радою зберігачем; 

5) депонування глобального сертифіката в обраному депозитарії та на-
дання йому необхідних розпоряджень та інших документів відповідно до ви-
мог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Депонування де-
позитарієм глобального сертифіката здійснюється протягом 10 робочих днів 
з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездо-
кументарній формі існування; 

6) забезпечення передачі реєстру власників іменних цінних паперів та 
переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до 
зберігача. Передача реєстру власників іменних цінних паперів до зберігача 
здійснюється протягом трьох робочих днів з дати припинення ведення ре-
єстру. Дата передачі реєстру власників іменних цінних паперів спільно ви-
значається емітентом, реєстратором та зберігачем. Зберігач цінних паперів 
зобов’язаний відкрити рахунки в цінних паперах акціонерам та зарахувати 
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на них акції на підставі договору з емітентом та переданого йому (зберігачу) 
реєстру власників іменних цінних паперів протягом двох місяців з дати пере-
дачі реєстру; 

7) зберігання відповідно до законодавства реєстру власників іменних цін-
них паперів, складеного на дату припинення ведення системи реєстру, та 
інших документів.

6. У разі якщо після набрання чинності цим Законом загальними збора-
ми акціонерного товариства, створеного до набрання чинності цим Законом, 
прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномі-
націю акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов’язане привести 
свій статут та внутрішні положення у відповідність із цим Законом. 

Невнесення таких змін до статуту та внутрішніх положень акціонерного 
товариства є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних 
паперів цього товариства.

7. Акціонерні товариства звільняються від сплати реєстраційного збору 
під час реєстрації змін до статуту товариства або статуту в новій редакції у 
зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом. 

Заміна (переоформлення) ліцензій, дозволів, свідоцтв, інших документів 
дозвільного характеру, а також документів, що підтверджують права акціонер-
ного товариства на майно, у зв’язку з приведенням діяльності такого товари-
ства у відповідність із вимогами цього Закону, здійснюється безоплатно. 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 17 вересня 2008 року N 514-VI 

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про відпустки 

Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає 
умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення пра-
цездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволен-
ня власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку 
особи. 

Р о з д і л I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Законодавство про відпустки 
Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, регулюються 

Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, 
іншими законами та нормативно-правовими актами України. 

Стаття 2. Право на відпустки 
Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових 

відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 
власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за тру-



82

довим договором у фізичної особи (далі - підприємство). Іноземні громадяни 
та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки 
нарівні з громадянами України. Право на відпустки забезпечується: 

гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням 
на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, 
передбачених цим Законом; 

забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, пе-
редбачених статтею 24 цього Закону. 

Стаття 3. Право на відпустки у разі звільнення 
За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за пору-

шення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку 
з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день 
відпустки. 

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового до-
говору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, 
коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового до-
говору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до за-
кінчення відпустки. 

Стаття 4. Види відпусток 
Установлюються такі види відпусток: 
1)щорічні відпустки: 
основна відпустка (стаття 6 цього Закону); 
додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці 

(стаття 7 цього Закону); додаткова відпустка за особливий характер праці 
(стаття 8 цього Закону); 

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 
2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (статті 13, 14 і 15 цього 

Закону); 
3) творча відпустка (стаття 16 цього Закону); 
3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (стаття 16-1 цього 

Закону); 
4) соціальні відпустки: 
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (стаття 17 цього Закону); 
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

(стаття 18 цього Закону);
відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 цього Закону); 
додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього 

Закону); 
5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26 цього Закону). 

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором 
можуть установлюватись інші види відпусток. 

Стаття 5. Визначення тривалості відпусток
Тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та 

нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків 
роботи розраховується в календарних днях. Святкові та неробочі дні (стаття 
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73 Кодексу законів про працю України) при визначенні тривалості щорічних 
відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 19 
цього Закону), не враховуються. 

Р о з д і л II 
ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ 

Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість 
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш 

як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня 
укладення трудового договору. 

Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургій-
ної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гір-
ничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на 
будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні 
та збагаченні корисних копалин надається щорічна основна відпустка трива-
лістю 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки 
на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів. 

Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, 
кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна 
відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в 
розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів - 24 календарних дні із 
збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 
2 роки і більше. 

Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних 
заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських 
господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів 
інших підприємств, а також лісництв надається щорічна основна відпустка 
тривалістю 28 календарних днів за Списком робіт, професій і посад, затвер-
джуваним Кабінетом Міністрів України. 

Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається 
щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим 
працівникам гірничорятувальних частин - 24 календарних дні із збільшенням 
за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 
28 календарних днів. Керівним працівникам навчальних закладів та установ 
освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закла-
дів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівни-
кам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних 
днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України. 

Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 
календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів. Особам віком 
до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 
календарний день. 

Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка на-
дається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і 
сезонних галузей затверджується Кабінетом Міністрів України. 
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Положення цієї статті щодо тривалості щорічної основної відпустки не 
поширюються на працівників, тривалість відпустки яким установлюється 
іншими актами законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути 
меншою за передбачену частинами першою, сьомою і восьмою цієї статті. 

Стаття 7. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важки-
ми умовами праці та її тривалість Щорічна додаткова відпустка за роботу із 
шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів на-
дається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впли-
вом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, 
цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Конкретна тривалість відпустки, зазначеної в частині першій цієї статті, 
встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результа-
тів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника 
в цих умовах. 

Стаття 8. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та 
її тривалість 

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається: 
1) окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним 

нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в 
особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвище-
ного ризику для здоров’я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком 
виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів 
України;

2) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 кален-
дарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колек-
тивним договором, угодою. 

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий харак-
тер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від 
часу зайнятості працівника в цих умовах. 

Стаття 9. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку 
До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 6 

цього Закону), зараховуються: 
1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого 

часу) протягом робочого року, за який надається відпустка; 
2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законо-

давством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або 
частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого 
незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);

3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося міс-
це роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціаль-
ному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося 
місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, 
визначеному статтями 25 і 26 цього Закону, за винятком відпустки без збере-
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ження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шести-
річного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсуліноза-
лежний), - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;

5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців 
на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;

6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у 
зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з лікві-
дацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням 
чисельності або штату працівників;

7) інші періоди роботи, передбачені законодавством. 
До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (статті 7 та 

8 цього Закону), зараховуються: 1) час фактичної роботи із шкідливими, важ-
кими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий 
у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для 
працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливи-
ми, важкими умовами і за особливий характер праці;

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку 
на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробни-
чих факторів. 

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повніс-
тю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не 
одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на 
щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не ви-
користав ці відпустки за попереднім місцем роботи. 

Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток 
Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 і 2 

частини першої статті 8 цього Закону, надається понад щорічну основну від-
пустку за однією підставою, обраною працівником. Порядок надання додат-
кової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України. 

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись 
одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. 

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може 
перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підзем-
них гірничих роботах, - 69 календарних днів. 

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким 
розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочо-
го року. 

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної три-
валості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безпе-
рервної роботи на даному підприємстві. 

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчен-
ня шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається 
пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених 
частиною сьомою цієї статті. 
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Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну 
безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажан-
ням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або піс-
ля неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або 
дитину-інваліда;

2) інвалідам;
3) особам віком до вісімнадцяти років;
4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю 

та пологами;
5) особам, звільненим після проходження строкової військової або аль-

тернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони 
були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу пере-
їзду до місця проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажа-

ють приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання ди-
пломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною 
програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повніс-
тю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової 
компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного 
(амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;
11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або 

трудовим договором. Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до 
навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням на-
дається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) 
для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та 
у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку 
така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини. Щорічні 
відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові 
в будь-який час відповідного робочого року. 

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджують-
ся власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представни-
ком) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом ор-
ганом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків урахо-
вуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості 
для їх відпочинку. 

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених 
графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним 
органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку 
відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
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Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік відпус-
ток, що надаються працівникам. Щорічні відпустки за бажанням працівника в 
зручний для нього час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;
2) інвалідам;
3) жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-

інваліда;
5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опі-

кунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують 
одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною;
8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи-

ною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;
10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або 

трудовим договором. 
Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, 

спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у пер-
ший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від 
часу прийняття їх на роботу. 

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від ви-
робництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу прове-
дення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків 
та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, пе-
редбачених навчальною програмою. 

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) 
школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноос-
вітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахун-
ком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах. 

Працівникам художньо-постановочної частини і творчим працівникам те-
атрів щорічні відпустки повної тривалості надаються в літній період у кінці 
театрального сезону незалежно від часу прийняття їх на роботу. 

Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки 
Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на ін-

ший період у разі: 
1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну пись-

мового повідомлення працівника про час надання відпустки (частина десята 
статті 10 цього Закону);

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом за-
робітної плати працівнику за час щорічної відпустки (частина перша статті 21 
цього Закону). 
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Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продо-
вжена в разі: 

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому 
порядку;

2) виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо 
згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної ро-
боти із збереженням заробітної плати;

3) настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням. 
Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним ор-

гану, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмо-
вою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної 
профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим упо-
вноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі, коли 
надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятли-
во відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що час-
тина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана 
в поточному робочому році.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встанов-
люється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним ор-
ганом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, 
настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпуст-
ки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою 
сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 цього 
Закону. 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протя-
гом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам 
віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні до-
даткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим 
характером праці. 

Стаття 12. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки 
Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на части-

ни будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина стано-
витиме не менше 14 календарних днів. 

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, 
як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчен-
ня робочого року, за який надається відпустка. 

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника 
лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного 
усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, за-
гибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини 
першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У 
разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з ураху-
ванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини 
відпустки. 
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Р о з д і л III 
ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ. ТВОРЧА 

ВІДПУСТКА. ВІДПУСТКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ЗМАГАННЯХ
Стаття 13. Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних зак-

ладах 
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загаль-

ноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною фор-
мами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачува-
на відпустка на період складання: 

1) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;
2) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23календарних дні;
3) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календар-

них днів без урахування вихідних. 
Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу шко-

лу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 
28 календарних днів. 

Стаття 14. Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних на-
вчальних закладах 

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-
технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка 
для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних 
днів протягом навчального року. 

Стаття 15. Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, 
навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі 

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у ви-
щих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, нада-
ються додаткові оплачувані відпустки: 

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складан-
ня заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у 
вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 
календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання 
- 20 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 кален-
дарних днів; 

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, скла-
дання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних кур-
сах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 
календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання 
- 30 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 кален-
дарних днів; 
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3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах 
незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів; 

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студен-
там, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною 
формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у 
вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири 
місяці. 

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобува-
ють другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у 
навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, 
що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визна-
чається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого 
навчального закладу відповідного рівня акредитації. 

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з 
відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспи-
тів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 
10 календарних днів на кожний іспит. 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі 
та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додатко-
ва оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажан-
ням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на 
тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати 
працівника. 

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечір-
ньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої осо-
бливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток 
у зв’язку з навчанням. 

Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої та частиною чет-
вертою цієї статті, надаються впродовж навчального року. 

Стаття 15-1. Відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням 
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу вибор-

них профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається 
додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів.

Стаття 16. Творча відпустка 
Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних 

робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавст-
вом. 

Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установ-
люються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 16-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях 
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, 

які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. 
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки 

та участі в змаганнях встановлюються Кабінетом Міністрів України.



91

Р о з д і л IV 
СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

Стаття 17. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами 
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у 

зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю: 
1) до пологів - 70 календарних днів;
2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі на-

родження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з 
дня пологів. 

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологово-
го будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календар-
них днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей). У разі 
усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається 
одному з батьків на їх розсуд. 

Стаття 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею триріч-
ного віку 

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажан-
ням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку. 

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково 
оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для до-
гляду за дитиною більшої тривалості. 

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бать-
ком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за 
дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із 
прийомних батьків.

За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у пе-
ріод перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працю-
вати на умовах неповного робочого часу або вдома.

При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період 
відпустки для догляду за дитиною. 

Стаття 18-1. Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини 
Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених бать-

ківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана 
відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 
календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святко-
вих і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення 
дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновлен-
ням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше 
трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей 
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 

дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який ви-
ховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері 
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в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одно-
му із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів 
(стаття 73 Кодексу законів про працю України.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна три-
валість не може перевищувати 17 календарних днів.

Стаття 20. Порядок надання соціальних відпусток 
Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється су-

марно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі на-
родження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається 
повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. 

До відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноваже-
ний ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку 
незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на-
дається за заявою жінки або осіб, зазначених у частині третій статті 18 цього 
Закону, повністю або частково в межах установленого періоду та оформля-
ється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

Особам, зазначеним у частині третій статті 18 цього Закону (крім осіб, які 
усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому законодавством по-
рядку, прийомних батьків), відпустка для догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, 
служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення тер-
міну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено 
(із зазначенням дати).

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років 
не надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні 
(крім прийомних дітей у прийомних сім’ях).

Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох років на-
дається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про уси-
новлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або 
уповноваженого ним органу.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад що-
річні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону, а також понад 
щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими 
актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визна-
ченому статтею 11 цього Закону. 

Р о з д і л V 
ОПЛАТА ВІДПУСТОК 

Стаття 21. Порядок оплати відпусток 
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше 

ніж за три дні до її початку. 
Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної від-

пустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, від-
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пустки у зв’язку з усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі в 
змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, та компенсації 
за невикористані відпустки, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Працівникам, які мають право на соціальні відпустки, передбачені стаття-
ми 17 і 18 цього Закону, виплачується державна допомога на умовах, перед-
бачених Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 

Стаття 22. Відрахування із заробітної плати за час відпустки 
У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він 

уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості 
власник або уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної 
плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини 
робочого року. 

Відрахування, передбачене частиною першою цієї статті, не провадить-
ся, якщо працівник звільняється з роботи у зв’язку з: 

1) призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, направлен-
ням на альтернативну (невійськову) службу;

2) переведенням працівника за його згодою на інше підприємство або 
переходом на виборну посаду у випадках, передбачених законами України;

3) відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з під-
приємством, а також відмовою від продовження роботи у зв’язку з істотною 
зміною умов праці;

4) змінами в організації виробництва та праці, в тому числі ліквідацією, 
реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисель-
ності або штату працівників;

5) виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконува-
ній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що пере-
шкоджають продовженню даної роботи;

6) нез’явленням на роботу понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасо-
вої непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та полога-
ми, якщо законодавством не встановлено більш тривалий термін збережен-
ня місця роботи (посади) при певному захворюванні;

7) поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
8) направленням на навчання;
9) виходом на пенсію. 
Відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки у разі 

смерті працівника не провадиться. 
Стаття 23. Кошти на оплату відпусток 
Витрати, пов’язані з оплатою відпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 

13, 14, 15, 15-1, 16, 18-1 і 19 цього Закону, здійснюються за рахунок коштів 
підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної 
особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

В установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних ко-
штів, оплата відпусток провадиться із бюджетних асигнувань на їх утримання. 

Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та 
угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на 
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підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бю-
джету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим 
договором працівники. В установах і організаціях, що утримуються за раху-
нок бюджетних коштів, оплата цих відпусток провадиться в межах бюджет-
них асигнувань та інших додаткових джерел. 

Фінансування допомоги по вагітності та пологах, а також по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку провадиться з коштів державно-
го соціального страхування. 

Стаття 24. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки 
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за 

всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки 
працівникам, які мають дітей. 

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних 
працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацю-
вали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не вико-
ристані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості. 

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова ком-
пенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням пови-
нна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник. 

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошо-
вою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та 
додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. 

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою 
компенсацією не допускається. У разі смерті працівника грошова компенса-
ція за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпуст-
ки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям. 

Р о з д і л VI 
ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається 
працівникові в обов’язковому порядку 

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника на-
дається в обов’язковому порядку: 

1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі 
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше 
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних 
днів щорічно;

2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - три-
валістю до 14 календарних днів;

3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та час-
тині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього 
догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до 
досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукро-
вий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною 
шістнадцятирічного віку; 
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3-1) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього 
Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення ка-
рантину на відповідній території;

4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи-
ною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - тривалістю до 14 кален-
дарних днів щорічно;

5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - три-
валістю до 21 календарного дня щорічно;

6) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 кален-
дарних днів щорічно;

7) інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
8) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;
9) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружи-

ни), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - три-
валістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду 
до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів 
без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, 
який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього до-
гляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 
календарних днів;

11) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - три-
валістю, визначеною у медичному висновку;

12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні закла-
ди, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для 
проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

13) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру 
з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які на-
вчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують 
індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до міс-
цезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

14) сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем 
роботи;

15) ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
16) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи що-

річну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за 
них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший 
рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну без-
перервної роботи;

17) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних за-
кладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без 
урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального 
закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначе-
ного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.
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Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, 
протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний 
від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. 

Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін 
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надава-

тися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений уго-
дою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не 
більше 15 календарних днів на рік. 

Р о з д і л VII 
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПУСТКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО 
ПОРУШЕННЯ

Стаття 27. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства 
про відпустки 

Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюють спеці-
ально уповноважені на те державні органи та інспекції, які є незалежними у 
своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу. 

Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють у 
межах своєї компетенції центральні та місцеві органи державної виконавчої 
влади та профспілкові органи. 

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодав-
ства про відпустки здійснюється Генеральним прокурором України та підпо-
рядкованими йому прокурорами. 

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпустки 
Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відпові-

дальність згідно з законодавством. 
Р о з д і л VIII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 29. Розгляд спорів щодо відпусток 
Спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, 

встановленому законодавством про працю. 
Президент України Л.КУЧМА 

м. Київ, 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
Про оплату праці 

Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати 
праці працівників, які перебувають трудових відносинах, на підставі тру-
дового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм 
власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими 
громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати пра-
ці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій 
заробітної плати. 
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Р о з д і л I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Заробітна плата 
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за 
виконану ним роботу. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної ро-
боти, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та гос-
подарської діяльності підприємства. 

Стаття 2. Структура заробітної плати 
Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно 

до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, поса-
дові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 
відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 
включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 
чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань 
і функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати 
у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними сис-
темами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, 
які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад 
встановлені зазначеними актами норми. 

Стаття 3. Мінімальна заробітна плата 
Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір за-

робітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може про-
вадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму 
праці (обсяг робіт).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, за-
охочувальні та компенсаційні виплати.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, 
обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власнос-
ті і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих 
працівників.

Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці 
Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підпри-

ємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської 
діяльності. 

Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, - це кошти, які ви-
діляються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного вна-
слідок господарської діяльності та з інших джерел. 

Об’єднання громадян оплачують працю найманих працівників з коштів, 
які формуються згідно з їх статутами. 

Стаття 5. Система організації оплати праці 
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Організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших 
нормативних актів;генеральної угоди на національному рівні; галузевих (між-
галузевих), територіальних угод; колективних договорів;трудових договорів. 

Суб’єктами організації оплати праці є: органи державної влади та міс-
цевого самоврядування; роботодавці, організації роботодавців, об’єднання 
організацій роботодавців або їх представницькі органи; професійні спілки, 
об’єднання професійних спілок або їх представницькі органи; працівники.

Стаття 6. Тарифна система оплати праці 
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тариф-

ні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні 
характеристики (довідники). 

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт 
залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за 
розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації 
розмірів заробітної плати. 

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі:
тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у роз-

мірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної 
плати; 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ста-
вок (посадових окладів). 

Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) розробляються 
Міністерством праці України. 

Стаття 7. Законодавство про оплату праці 
Законодавство про оплату праці грунтується на Конституції України і 

складається з Кодексу законів про працю України, цього Закону, Закону 
України “Про колективні договори і угоди”, Закону України “Про підприємства 
в Україні” та інших актів законодавства України. 

Р о з д і л II 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці 
Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх 

форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати 
та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати 
праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній влас-
ності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи 
дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників.

Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінан-
суються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, крім випадків, 
передбачених частиною третьою цієї статті, та частиною першою статті 10 
цього Закону.

Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати 
Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб 

працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення 
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нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її 
здоров’я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих 
товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення осно-
вних соціальних і культурних потреб особистості, а також загального рівня 
середньої заробітної плати, продуктивності праці та рівня зайнятості. 

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заро-
бітної плати

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою 
України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік 
у законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, виробле-
них шляхом переговорів, представників професійних спілок, роботодавців, 
які об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генераль-
ної угоди, та переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб.

Розмір мінімальної заробітної плати не може бути зменшено в разі змен-
шення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та 
нормативно-правовими актами є чинними виключно після внесення змін до 
закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 11. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати і порядок 
їх встановлення 

Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні гаран-
тії в оплаті праці, визначаються генеральною угодою. 

Стаття 12. Інші норми і гарантії в оплаті праці 
Норми оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та 

вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; 
при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; пра-
цівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної 
роботи тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час ви-
конання державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення 
кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом 
здоров’я на легшу нижче оплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу 
роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних 
формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеці-
альностей; для донорів тощо), а також гарантії та компенсації працівникам в 
разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у 
польових умовах тощо встановлюються Кодексом законів про працю України 
та іншими актами законодавства України. 

Норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною першою цієї статті та 
Кодексом законів про працю України, є мінімальними державними гарантіями. 

Стаття 13. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансу-
ються з бюджету 
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Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бю-
джету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бю-
джетних асигнувань.

Обсяги витрат на оплату праці працівників установ і організацій, що фі-
нансуються з бюджету, затверджуються одночасно з бюджетом. 

Р о з д і л III 
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Стаття 14. Система договірного регулювання оплати праці 
Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється 

на основі системи угод, що укладаються на національному (генеральна угода), 
галузевому (галузева (міжгалузева) угода), територіальному (територіальна 
угода) та локальному (колективний договір) рівнях відповідно до законів.

Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від 
норм, визначених генеральною, галузевою (міжгалузевою) або територіаль-
ною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, 
можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових 
труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

Стаття 15. Організація оплати праці на підприємствах 
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схе-

ми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 
премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 
виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотри-
манням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галу-
зевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі, коли колективний 
договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці 
питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспіл-
ковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у 
разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робіт-
никам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і 
винагород встановлюються з урахуванням вимог, передбачених частиною 
першою цієї статті. 

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочергово-
му порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання 
зобов’язань щодо оплати праці. 

Стаття 16. Організація оплати праці на підприємствах і в організаціях, 
яким з бюджету виділяються дотації 

На підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і 
отримують дотації з бюджету, організація оплати праці здійснюється відпо-
відно до статті 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встанов-
леному порядку сум дотацій та власних доходів з урахуванням умов, вста-
новлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 17. Оплата праці працівників, які виконують роботи (надають по-
слуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі) 
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Для працівників підприємств, виробництв, цехів, дільниць та інших під-
розділів, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній ді-
яльності галузі (підгалузі), умови оплати праці встановлюються в колектив-
ному договорі з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей (під-
галузей), до яких ці підрозділи належать за характером виробництва, та в 
актах чинного законодавства. 

Стаття 18. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і 
посад 

Розміри ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і 
посад встановлюються на умовах, визначених колективним договором, з до-
триманням гарантій, встановлених законодавством і генеральною, галузе-
вою, (міжгалузевою) і територіальною угодами. 

Стаття 19. Оплата праці за сумісництвом 
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за 

фактично виконану роботу. 
Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств ви-

значаються Кабінетом Міністрів України. 
Стаття 20. Оплата праці за контрактом 
Оплата праці за контрактом визначається за угодою сторін на підставі 

чинного законодавства, умов колективного договору і пов’язана з виконан-
ням умов контракту. 

Р о з д і л IV 
ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЇХ ЗАХИСТ 

Стаття 21. Права працівника на оплату праці 
Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодав-

ства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору. 
Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим 

договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм 
виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших, перед-
бачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника. 

Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від по-
ходження, соціального і майнового стану, расової та національної належ-
ності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у 
професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, 
місця проживання. 

Стаття 22. Гарантії дотримання прав щодо оплати праці 
Суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому по-

рядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, вста-
новлені законодавством, угодами і колективними договорами. 

Стаття 23. Форми виплати заробітної плати 
Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачуєть-

ся у грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата 
заробітної плати у формі боргових зобов’язань і розписок або у будь-якій 
іншій формі забороняється. 
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Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним 
банком України. 

Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову ви-
плату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, 
що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за 
тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у 
грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, 
перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати 
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у стро-

ки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодав-
ця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи 
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в 
разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими 
трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок 
часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи 
днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святко-
вим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колек-
тивним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з ви-
борним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваже-
ним на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності 
таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим ко-
лективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розра-
хунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється 
провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і 
розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата ви-
плачується працюючим у цих закладах особам. 

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати 
може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вка-
заний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок 
роботодавця. 

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть 
бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Стаття 25. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю 
заробітною платою 

Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно роз-
поряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених зако-
нодавством. 

Забороняються відрахування із заробітної плати, метою яких є пряма чи 
непряма сплата працівником роботодавцю чи будь-якому посередникові за 
одержання або збереження роботи. 
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Стаття 26. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати 
Відрахування із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках, 

передбачених законодавством. 
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не 

може перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, передбачених законо-
давством, - п’ятдесяти відсотків заробітної плати, що належить до виплати 
працівникам. 

Обмеження, встановлені частиною другою цієї статті, не поширюються на 
відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправ-
них робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках 
розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.

Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та 
інших виплат, на які згідно з законодавством стягнення не звертається. 

Стаття 27. Порядок обчислення середньої заробітної плати 
Порядок обчислення середньої заробітної плати працівника у випадках, 

передбачених законодавством, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
Для обчислення пенсій середня заробітна плата визначається відповідно до 
Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Держава забезпечує щоквар-
тальну підготовку і публікацію статистичних даних про середню заробітну 
плату і середню тривалість робочого часу по галузях, групах професій і по-
сад, а також щорічну публікацію даних про вартість робочої сили. 

Стаття 28. Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства 
У разі банкрутства підприємства чи ліквідації його у судовому порядку 

зобов’язання перед працівниками такого підприємства щодо заробітної пла-
ти, яку вони повинні одержати за працю (роботу, послуги), виконану у період, 
що передував банкрутству чи ліквідації підприємства, виконуються відповід-
но до Закону України “Про банкрутство”. 

Стаття 29. Повідомлення працівників про умови оплати праці 
При укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець 

доводить до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки ви-
плати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися відра-
хування у випадках, передбачених законодавством. 

Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення роботода-
вець повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запро-
вадження або зміни. 

Стаття 30. Повідомлення працівника про розміри оплати праці 
При кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити 

працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться опла-
та праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;
в) сума заробітної плати, що належить до виплати. 
Роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної 

працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встанов-
леному порядку. 
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Стаття 31. Відомості про оплату праці працівника 
Відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органам чи 

особам лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи 
на вимогу працівника. 

Стаття 32. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці 
Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно 

з законодавством про трудові спори. 
Стаття 33. Індексація заробітної плати
В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивіду-

альна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством. 
Стаття 34. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у 

зв’язку з затримкою термінів її виплати
Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із по-

рушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання 
цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чин-
ним законодавством. 

Р о з д і л V 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 35. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці 
Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприєм-

ствах здійснюють:
Міністерство праці України та його органи;
фінансові органи;
органи Державної податкової інспекції;
професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси 

найманих працівників. 
Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює 

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори. 
Не допускається приховування від зазначених органів будь-якої інформа-

ції з питань оплати праці. 
Зазначені державні органи мають право одержувати від суб’єктів госпо-

дарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та від-
відувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудо-
вої функції такими найманими особами.

Податковий орган має право на проведення позачергової перевірки без 
попереднього попередження платника у випадках, передбачених законодав-
ством.

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про плату праці 
За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються 

до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відпові-
дальності згідно з законодавством. 

Президент України Л.КУЧМА  
м. Київ, 24 березня 1995 року N 108/95-ВР 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління Національного банку України 15.12.2004 N 637 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р.  
за N 40/10320 

ПОЛОЖЕННЯ 
про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні 

Це Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України “Про 
Національний банк України” (679-14), визначає порядок ведення касових 
операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а 
також окремі питання організації банками роботи з готівкою. 

1. Загальні положення 
1.1. Вимоги цього Положення не поширюються на:
а) розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські та 

інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користу-
ються імунітетом і дипломатичними привілеями;

б) представництва іноземних організацій і філій, які не здійснюють підпри-
ємницької діяльності.

1.2. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються в такому 
значенні:

виплати, пов’язані з оплатою праці, - виплати, що віднесені до фон-
ду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду 
згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом 
Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5;

відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення та інші струк-
турні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організа-
цій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше 
речове право, передбачене законодавством України;

готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти України - 
банкноти і монети, у тому числі обігові, пам’ятні та ювілейні монети, які є 
дійсними платіжними засобами;

готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних готівкових ко-
штів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні над-
ходження;

готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фі-
зичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані по-
слуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією 
продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;

депонована заробітна плата - готівкові кошти, що одержані підприємства-
ми (підприємцями) для виплат, пов’язаних з оплатою праці, та не виплачені 
в установлений строк окремим фізичним особам;
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журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів - доку-
мент, що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових 
ордерів та інших касових документів; 

каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також 
приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових 
документів;

касова книга - документ установленої форми, що застосовується для 
здійснення первинного обліку готівки в касі; { Термін “касова книга” пункту 
1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного бан-
ку N 252 від 29.04.2009 } касовий ордер - первинний документ (прибутко-
вий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення 
надходжень (видачі) готівки з каси. Форми касових ордерів, що використо-
вуються спеціалізованими підприємствами та установами Національного 
банку України, які не мають оборотної каси, установлюються відповідним 
нормативно-правовим актом Національного банку України; { Термін “касо-
вий ордер” пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами 
Національного банку N 454 від 13.12.2006, N 252 від 29.04.2009 }

касові документи - документи (касові ордери та відомості на виплату гро-
шей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів са-
мообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші 
прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до 
законодавства України оформляються касові операції, звіти про використан-
ня коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації 
цих документів та книги обліку;

касові операції - операції підприємств (підприємців) між собою та з фі-
зичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час про-
ведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних 
книгах обліку;

книга обліку - касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку ви-
даних та прийнятих старшим касиром грошей або книга обліку розрахунко-
вих операцій;

книга обліку доходів і витрат - документ установленої форми, що застосо-
вується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. 
Форму відповідної книги обліку доходів і витрат установлено Державною по-
датковою адміністрацією України;

книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей - книга, що 
застосовується для обліку готівки та сплачених документів; 

книга обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) - прошнурована і на-
лежним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України 
книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних роз-
рахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг); 

ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний розмір суми 
готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час;

небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до 
Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фі-
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нансових послуг” надає одну чи кілька фінансових послуг та яка внесена до 
Державного реєстру фінансових установ в установленому законодавством 
України порядку. До небанківських фінансових установ належать кредитні 
спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, 
установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і 
компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання 
фінансових послуг;

оператори поштового зв’язку - національний оператор та інші оператори 
(підприємства) поштового зв’язку, які згідно із Законом України “Про пошто-
вий зв’язок” мають повноваження щодо виконання відповідних послуг з по-
штового зв’язку;

операційний час - частина операційного дня банку, протягом якої при-
ймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути 
оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого 
дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком самостійно та за-
кріплюється в його внутрішніх нормативних актах;

оприбуткування готівки - проведення підприємствами і підприємцями об-
ліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, 
книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій;

переказ готівки - унесення певної суми готівки підприємством (підприєм-
цем) або фізичною особою з метою її зарахування на рахунки відповідного 
підприємства (підприємця) чи фізичної особи або видачі одержувачу в готів-
ковій формі;

підприємець - фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність;
підприємства - юридичні особи (крім банків) незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності (їх відокремлені підрозділи), що є учас-
никами відносин у сфері господарювання, зокрема суб’єкти господарювання, 
які здійснюють підприємницьку діяльність, а також інші суб’єкти господарю-
вання, органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

позареалізаційні надходження - надходження від операцій, що безпосе-
редньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого 
майна (включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміж-
ного та обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської 
заборгованості, заборгованості за позиками, безоплатно одержані кошти, 
відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу, платежі 
за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння 
корпоративними правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші 
надходження;

реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) - пристрій або програмно-
технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який призначе-
ний для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання 
послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кіль-
кості проданих товарів (наданих послуг);

розрахункова книжка (далі - РК) - належним чином зброшурована та про-
шнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби 
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України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям 
у визначених Законом України “Про застосування реєстраторів розрахунко-
вих операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” випадках, 
коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

розрахунковий документ - документ встановлених форми та змісту (касо-
вий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що 
підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання 
(повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у ви-
падках, передбачених Законом України “Про застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, і 
зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових опе-
рацій або заповнений вручну;

сільськогосподарська продукція - товари, зазначені у групах 1-24 
Українсько го класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (2371а-
14) згідно із Законом України “Про Митний тариф України” (2371-14), якщо 
такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, зби-
раються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо 
виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки 
цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних 
або орендованих потужностях (площах); торговець - суб’єкт підприємницької 
діяльності, який відповідно до договору з еквайром або платіжною організа-
цією приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення 
оплати вартості товарів чи послуг (уключаючи послуги з видачі грошей у го-
тівковій формі). 

2. Вимоги до організації готівкових розрахунків 
2.1. Підприємства (підприємці), які відкрили поточні рахунки в банках і 

зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми 
грошовими зобов’язаннями, що виникають у господарських відносинах, прі-
оритетно в безготівковій формі, а також у готівковій формі (з дотриманням 
чинних обмежень) у порядку, установленому законодавством України. 

2.2. Підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між со-
бою і з фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без 
громадянства, які не здійснюють підприємницької діяльності) через касу як 
за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. 
Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для спла-
ти відповідних платежів.

Підприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з готівкою у відпо-
відних книгах обліку. 

2.3. Гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприєм-
ця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або 
кількома платіжними документами встановлюється відповідною постановою 
Правління Національного банку України. Платежі понад зазначену граничну 
суму проводяться виключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (під-
приємців), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.
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Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою між підпри-
ємствами в оплату за товари, що придбані на виробничі (господарські) по-
треби за рахунок коштів, одержаних за корпоративними спеціальними пла-
тіжними засобами.

Зазначені обмеження не поширюються на:
а) розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними особами, бюджета-

ми та державними цільовими фондами;
б) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;
в) використання коштів, виданих на відрядження; 
У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими під-

приємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в роз-
мірі перевищення встановленої суми розрахунково додаються до фактич-
них залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день 
здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової 
суми із затвердженим лімітом каси. 

2.4. Якщо підприємство (підприємець) відповідно до законодавства 
України приймає до обслуговування спеціальні платіжні засоби з метою про-
ведення оплати вартості товарів чи послуг і оснащене платіжним терміналом 
(у тому числі з’єднаним чи поєднаним з РРО), то таке підприємство (підпри-
ємець) може за рахунок готівкової виручки або коштів, отриманих із банку, 
надавати держателю спеціального платіжного засобу Національної системи 
масових електронних платежів та інших платіжних систем (якщо така послу-
га передбачена їх правилами) послуги з видачі готівки з друкуванням квитан-
ції платіжного термінала (або розрахункового документа) та відображенням 
таких операцій у відповідній книзі обліку.

Національний банк України має право встановлювати обмеження з ви-
дачі готівки за спеціальними платіжними засобами.

Обмеження з видачі готівки за спеціальними платіжними засобами мо-
жуть встановлюватися платіжною організацією відповідної платіжної систе-
ми та банками - членами цієї системи.

2.5. Якщо підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють готів-
кові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до бан-
ків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств 
(підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є 
готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими. 

2.6. Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання 
готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові роз-
рахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відпо-
відно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній 
сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових 
ордерів. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або 
використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених го-
тівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахун-
кових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).
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Підприємствам, яким Законом України “Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” 
(265/95-ВР) надано право проводити розрахунки готівкою із споживачами 
без використання РРО та РК і специфіка функціонування яких унеможлив-
лює оформлення ними кожної операції касовим ордером (продаж проїзних 
і перевізних документів;білетів державних лотерей; квитків на відвідування 
культурно-спортивних і видовищних закладів тощо), дозволяється оприбут-
ковувати готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у цілому за 
робочий день з оформленням касовими документами і відображенням у від-
повідній книзі обліку.

Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначе-
ним у відповідних касових (розрахункових) документах. 

2.7. Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного 
їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з го-
тівкою в національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання 
готівкової виручки (готівки) відповідно до вимог глави 5 цього Положення.

Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки 
(готівки) не встановлюються. 

2.8. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах го-
тівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт 
каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, 
обов’язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. 
Відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб можуть здавати го-
тівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до 
будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазна-
чених юридичних осіб. За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для 
переказу на банківські рахунки підприємства може здаватися до операторів 
поштового зв’язку та небанківських фінансових установ, які мають ліцензію 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здій-
снення переказу коштів. 

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому 
числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговуван-
ня) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України нада-
не право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зараху-
вання на будь-який банківський рахунок підприємства (підприємця) на його 
вибір. 

2.9. Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі 
готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, 
що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розра-
хунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і збо-
рами (обов’язковими платежами).

Підприємства не повинні накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх 
касах понад установлений ліміт каси для здійснення потрібних витрат до на-
стання строків цих виплат. 
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2.10. Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в 
банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, сти-
пендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох 
робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Для проведення 
цих виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств 
залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх ка-
сах понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, уключаючи 
день одержання готівки в банку. Готівка, що одержана в банку на інші ви-
плати, має видаватися підприємством своїм працівникам у той самий день. 
Суми готівки, що одержані в банку і не використані за призначенням про-
тягом установлених вище строків, повертаються підприємством до банку не 
пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у 
межах установленого ліміту).

Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать 
до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок виручки, понад установ-
лений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків 
цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси відомостях на виплату 
грошей (далі - видаткова відомість) (додаток 1). 

2.11. Видача готівкових коштів під звіт або на відрядження (далі - під звіт) 
здійснюється відповідно до законодавства України.

Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської про-
дукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на 
строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а 
на всі інші виробничі (господарські) потреби на строк не більше двох робочих 
днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і 
для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у 
тому числі для закупівлі сільськогосподарської продукції у населення та за-
готівлі вторинної сировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці 
завдання, може бути продовжено до завершення терміну відрядження.

Видача відповідній особі готівкових коштів під звіт проводиться за умови 
звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми.

Звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється відповідно 
до законодавства України. 

2.12. Фізичні особи - довірені особи підприємств (юридичних осіб), які від-
повідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із 
застосуванням корпоративного спеціального платіжного засобу або особис-
того спеціального платіжного засобу, використовують її за призначенням без 
оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії під-
приємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами 
в установлені строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб законодав-
ством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку 
(чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими фор-
мами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо) разом з невитраченим 
залишком готівки.
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2.13. Підприємства (підприємці) під час здійснення розрахунків із спожива-
чами за готівку зобов’язані приймати у сплату за продукцію (товари, роботи, по-
слуги) без обмежень банкноти і монети (у тому числі обігові, пам’ятні, ювілейні 
монети, зношені банкноти та монети) усіх номіналів, які випускає Національний 
банк України в обіг, що є дійсним платіжним засобом і не викликають сумніву в 
їх справжності та платіжності. Крім того, підприємства та підприємці мають за-
безпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі. 

2.14. Небанківські фінансові установи, а також суб’єкти господарювання, 
які уклали агентські договори з банками, здійснюють операції із застосуван-
ням програмно-технічних комплексів самообслуговування в порядку, визна-
ченому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами 
Національного банку України. Банки здійснюють контроль за дотриманням 
суб’єктами господарювання, з якими укладено агентські договори, законо-
давства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного 
банку України в частині проведення операцій із застосуванням програмно-
технічних комплексів самообслуговування в межах цих договорів.

3. Порядок оформлення касових операцій 
3.1. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими ві-

домостями, розрахунковими документами, документами за операціями із за-
стосуванням спеціальних платіжних засобів, іншими касовими документами, 
які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повер-
нення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

3.2. Касові операції, що проводяться відповідно до Закону України “Про за-
стосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадсько-
го харчування та послуг”, оформляються згідно з вимогами цього Закону. 

3.3. Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ор-
дерами (додаток 2), підписаними головним бухгалтером або особою, уповно-
важеною керівником підприємства.

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касови-
ми ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства 
квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за під-
писами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це упо-
вноважений керівником.

Під час роботи з готівкою касири (особи, що виконують їх функції) ке-
руються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного 
банку України. 

3.4. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордера-
ми (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки 
мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприєм-
ства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть 
додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо. 

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, ра-
хунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на 
видаткових касових ордерах не обов’язковий.
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Підприємства, що займаються закупівлею товарів сільськогосподарської 
продукції, проведення розрахунків за які не врегульовано законодавством 
України, можуть проводити видачу готівки здавальникам такої сільськогоспо-
дарської продукції за відомостями, в яких зазначаються прізвища здаваль-
ників, їх адреси, обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що засвід-
чуються підписом здавальника. 

3.5. У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі пра-
цівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою 
відомістю касир вимагає пред’явити паспорт чи документ, що його замінює, 
записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа 
розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про 
одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копі-
йок - цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом 
темного кольору. Якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кіль-
ком особам, то одержувачі також пред’являють паспорти чи документи, що їх 
замінюють, і розписуються у відповідній графі документа.

Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові 
ордери або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена 
підписом одержувача.

Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі підприємства, 
проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо 
на кожну особу або за окремою видатковою відомістю.

Якщо підприємство (підприємець) надає держателям спеціальних платіж-
них засобів послуги з видачі готівки за допомогою платіжного термінала (імп-
ринтера), то на підставі квитанцій платіжного термінала (сліпів) таким підпри-
ємством складається видатковий касовий ордер на загальну суму проведених 
операцій за день та здійснюється відповідний запис у касовій книзі. 

3.6. Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатково-
му касовому ордері або видатковій відомості.

Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встанов-
леному порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, що 
не має змоги у зв’язку з хворобою або з інших поважних причин поставити 
підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові 
одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім’я та по батькові особи, 
якій довірено одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відоміс-
тю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис “За до-
віреністю”. Видача готівки за довіреністю проводиться відповідно до вимог, 
передбачених у пункті 3.5 цієї глави. Довіреність залишається в касира і до-
дається до видаткового касового ордера або видаткової відомості. 

3.7. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси 
для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами 
(прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в ка-
совій книзі.

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна 
квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена 
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підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку. 
Документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, 
є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), за-
свідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача. Документом, 
що свідчить про приймання готівки програмно-технічним комплексом само-
обслуговування для подальшого її переказу, є чек банкомата та квитанція, 
яка містить обов’язкові реквізити документа на переказ готівки і підтверджує 
внесення відповідної суми готівки до цього програмно-технічного комплексу 
самообслуговування та здійснення ініціювання операції з переказу готівки. 

3.8. Виплати, пов’язані з оплатою праці, проводяться касиром підприєм-
ства або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за 
видатковими відомостями.

На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис 
про видачу готівки за підписами керівника і головного бухгалтера або осіб, 
уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гри-
вень - словами, копійок - цифрами).

У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на 
загальну суму готівки, виданої для виплат, пов’язаних з оплатою праці, скла-
дається один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляються 
на кожній видатковій відомості.

Одноразові видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, окремим 
особам проводяться, як правило, за видатковими касовими ордерами. 

3.9. Після закінчення встановлених строків виплат, пов’язаних з оплатою 
праці за видатковими відомостями, касир зобов’язаний:

у видатковій відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено виплату, 
поставити відбиток штампа або зробити напис “Депоновано”;

скласти реєстр депонованих сум;
у кінці видаткової відомості зазначити фактично виплачену суму та недо-

одержану суму виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми із загаль-
ним підсумком за видатковою відомістю і засвідчити напис своїм підписом. 
Якщо готівкові кошти видавалися не касиром, а іншою особою, то на відо-
мості додатково робиться напис “Готівку за відомістю видав (підпис)”;

здійснити відповідний запис у касовій книзі згідно з виписаним бухгалте-
рією видатковим касовим ордером на фактично видану суму за видатковою 
відомістю.

Бухгалтер робить перевірку записів, зроблених касирами у видаткових 
відомостях, та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. 
Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом 
складання одного загального видаткового касового ордера. 

3.10. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові 
ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером чорнилом 
темного кольору чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкар-
ських машинок, комп’ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили 
б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання 
документів терміну.
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У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічують-
ся додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей 
на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися 
тільки в день їх складання.

Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.
У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених під-

приємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, 
спеціальними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання 
готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит “Одержав” 
або “Прийнято від” не заповнюється. 

3.11. Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу ре-
єструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових ка-
сових документів (додаток 4), який ведеться окремо за прибутковими та ви-
датковими операціями. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі 
видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення ви-
плат, зазначених у видатковій відомості.

Реєстрація касових ордерів і видаткових відомостей може здійснювати-
ся за допомогою комп’ютерних засобів, які забезпечують формування і роз-
друкування потрібних касових документів. Водночас у документі “Вкладний 
аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів”, який 
формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також 
формування даних для обліку руху коштів. 

3.12. Під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей ка-
сир зобов’язаний перевірити:

наявність і справжність на документах відповідних підписів, а на видатко-
вій відомості - дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним 
уповноважені;

правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;
наявність перелічених у документах додатків.
У разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог касир повертає до-

кументи для відповідного оформлення.
Касові ордери або видаткові відомості одразу ж після одержання або ви-

дачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах 
ставиться відбиток штампа або напис “Оплачено” із зазначенням дати (чис-
ло, місяць, рік). 

3.13. Касові документи після складання касиром звіту та оброблення цьо-
го звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, перепліта-
ються в окремі папки та зберігаються відповідно до законодавства України 
відповідальною особою, на яку керівником покладено обов’язок щодо їх збе-
рігання.

Виносити з приміщення підприємства касові документи дозволяється 
тільки за наявності письмового дозволу керівника або головного бухгалтера. 
У цьому разі до кінця робочого дня зазначені документи обов’язково мають 
бути повернуті до приміщення підприємства. 
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3.14. У касових документах під час позначення сум національної грошо-
вої одиниці гривні може використовуватись її графічний знак - “г”.

3.15. Довідки за касовими документами (підписані керівником і головним 
бухгалтером) видаються відповідним органам на їхню вимогу у випадках, пе-
редбачених законодавством України.

Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених законо-
давством України. 

4. Порядок ведення касової книги та обов’язки касира 
4.1. З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства 

повинні мати касу, а їх керівники мають забезпечити належне облаштування 
цієї каси та надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників 
не були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під 
час їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність у 
встановленому законодавством України порядку.

Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать цьому під-
приємству, забороняється. 

4.2. Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства 
відображають у касовій книзі (додаток 5).

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову 
книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування 
кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з прийман-
ня готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її 
прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані 
з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформлен-
ням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.

Відокремлені підрозділи підприємств, страхові агенти, брокери, розповсю-
джувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО 
або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) 
готівки за касовими ордерами, а також підприємці касової книги не ведуть.

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скрі-
плені відбитком печатки підприємства (юридичної особи). Кількість аркушів 
у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера під-
приємства (юридичної особи).

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копію-
вальний папір) чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою руч-
кою. Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги 
- “Вкладні аркуші касової книги”, залишаються в касовій книзі. Другі примір-
ники, що є відривною частиною аркуша касової книги - “Звіт касира”, є до-
кументом, за яким касири звітують щодо руху грошей у касі. Перші і другі 
примірники мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі, як правило, не допускаються. Якщо виправ-
лення зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також головного 
бухгалтера або особи, що його заміщує. 
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4.3. Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержан-
ня або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в 
день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом 
робочого дня записи в касовій книзі в цей день можуть не провадитися.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виво-
дить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалте-
рії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової 
книги (копію записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими 
касовими ордерами під підпис у касовій книзі. Готівка, яка видана за видат-
ковими відомостями на виплати, пов’язані з оплатою праці, відображається в 
касовій книзі після закінчення строків цих виплат (згідно з пунктом 2.10 цього 
Положення), а закриття вищезазначених документів та виписка відповідних 
видаткових касових ордерів здійснюються в порядку, визначеному в пункті 
3.9 цього Положення.

Якщо бухгалтерія та касир підприємства (юридичної особи) не працюють 
у вихідні та святкові дні, а його відокремлений підрозділ, який використовує 
під час розрахунків РРО (РК), у ці дні працює, але не веде касової книги, то 
записи в касовій книзі юридичної особи здійснюються наступного робочого 
дня підприємства - юридичної особи.

Підприємства, що мають відокремлені підрозділи, які проводять касові 
операції з відображенням їх в касовій книзі і режим роботи яких не збігається 
з розпорядком функціонування бухгалтерії підприємства - юридичної особи, 
внутрішнім документом визначають порядок взаємодії відокремлених підроз-
ділів із бухгалтерією підприємства (юридичної особи) відповідно до вимог за-
конодавства України, зокрема визначення часу робочих змін, забезпечення 
бухгалтерського обліку касових операцій тощо. 

4.4. Підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових 
документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою 
комп’ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеть-
ся касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і роздрукування 
кожної з двох частин аркуша касової книги (“Вкладний аркуш касової книги” 
та “Звіт касира”), які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст 
касової книги в паперовій формі.

Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з 
касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до початку наступ-
ного робочого дня (тобто із залишками на кінець попереднього дня), а також 
містити всі реквізити, що передбачені формою касової книги. Сторінки касової 
книги мають нумеруватися автоматично в порядку зростання з початку року.

У разі роздрукування “Вкладного аркуша касової книги” у кінці місяця має 
автоматично роздруковуватися загальна кількість аркушів касової книги за 
цей місяць, а в разі роздрукування в кінці року - їх загальна кількість за рік.

Після роздрукування “Вкладного аркуша касової книги” і “Звіту касира” ка-
сир зобов’язаний перевірити правильність складання цих документів, підпи-
сати їх і передати “Звіт касира” разом з відповідними касовими документами 
до бухгалтерії під підпис у “Вкладному аркуші касової книги”.
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“Вкладний аркуш касової книги” протягом року зберігається касиром 
окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або залеж-
но від потреби) “Вкладний аркуш касової книги” формується в підшивки в 
хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується під-
писами керівника і головного бухгалтера підприємства - юридичної особи, а 
підшивки формуються в книгу, яка скріплюється відбитком печатки підпри-
ємства (юридичної особи).

Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях 
має передаватися для зберігання відповідно до законодавства України. 

4.5. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на го-
ловного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений 
керівником. 

4.6. Старший касир перед початком робочого дня (за наявності в підпри-
ємства кількох касирів) видає іншим касирам авансом потрібну для видат-
кових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих 
старшим касиром грошей (додаток 6), яку веде старший касир.

Касири в кінці робочого дня зобов’язані скласти звіт про одержану і ви-
дану готівку за відповідними касовими документами і здати залишок готівки 
та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис 
у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей засто-
совується також для обліку готівки, виданої з каси підприємства до-
віреній особі, яка виплачує заробітну плату протягом встановленого 
строку, та повернення нею наявної готівки і касових документів.

4.7. Керівник підприємства в разі зарахування на роботу касира укладає з 
ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його під 
підпис із вимогами цього Положення. 

4.8. Касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну 
відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру забо-
роняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової 
його заміни виконання обов’язків касира покладається на іншого працівни-
ка за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається договір 
про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним обов’язків ка-
сира.

У разі відсутності касира (у зв’язку з хворобою тощо) цінності, що пере-
дані йому під відповідальність, перераховуються іншим касиром, якому вони 
передаються, у присутності керівника та головного бухгалтера або в присут-
ності комісії, призначеної керівником підприємства. Про результати перера-
хування і передавання цінностей складається акт за підписами зазначених 
осіб.

Підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади касира, 
виконання його обов’язків можуть покладати відповідно до письмового роз-
порядження керівника на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладаєть-
ся договір про повну матеріальну відповідальність. 
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4.9. На підприємствах, які мають відокремлені підрозділи або обслуго-
вуються централізованими бухгалтеріями, оплату праці, виплати допомоги 
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, стипендій та премій можуть про-
водити за письмовим наказом керівника інші, крім касирів, особи, з якими 
укладається договір, передбачений пунктом 4.7 цієї глави, і на яких поклада-
ються обов’язки, установлені для касирів цим Положенням. 

4.10. З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприєм-
ствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, 
що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка 
після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентари-
зації наявних коштів (додаток 7).

Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх 
готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт скла-
дається в двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії 
та матеріально відповідальною особою.

Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий - 
залишається у матеріально відповідальної особи.

До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи (особи, які 
відповідають за збереження коштів) дають розписку, визначену в додатку 7.

У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох 
примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, ма-
теріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, а також бухгалтерії).

Інвентаризація кас проводиться на кожному підприємстві у строки, що 
встановлені керівником, з покупюрним перерахуванням усіх готівкових ко-
штів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки 
в касі звіряється з даними обліку за книгами обліку. Готівка, що зберігається 
в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком 
готівки в касі. У разі застосування підприємством у розрахунках РРО звіря-
ється сума наявної готівки на місці проведення касиром розрахунку із сумою, 
зазначеною в звіті РРО (в РК та КОРО). У разі виявлення під час інвентари-
зації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначається сума нестачі 
або надлишку і з’ясовуються обставини їх виникнення. Сума нестачі відшко-
довується відповідно до законодавства України, а надлишок оприбуткову-
ється в касі та зараховується в дохід відповідного підприємства.

У разі автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку 
правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.

Вищі організації (за їх наявності) на всіх підвідомчих підприємствах, а та-
кож аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених договорів під час 
проведення документальних ревізій обов’язково проводять інвентаризацію 
кас і перевіряють дотримання порядку ведення касових операцій. У госпо-
дарських товариствах, якщо це передбачено їх статутом, такі ревізії прово-
дять ревізійні комісії.

Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснюють 
визначені законодавством України органи контролю відповідно до їх компе-
тенції (далі - органи контролю). 
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5. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки  
(готівки) та розрахунку ліміту каси 

5.1. Строки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) для її 
зарахування на рахунки в банках визначаються підприємством і встановлю-
ються за погодженням з відповідним банком (у якому відкрито рахунок під-
приємства, на який зараховуються кошти) відповідно до таких вимог:

а) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки, - 
щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас); 

б) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), що вста-
новлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змін-
ності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здаван-
ня готівкової виручки (готівки) в день її надходження, - наступного за днем 
надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;

в) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де немає бан-
ків, - не рідше ніж один раз на п’ять робочих днів. Підприємства (юридичні 
особи), які здійснюють страхову діяльність та діяльність з випуску і прове-
дення лотерей, установлюють строки здавання готівкової виручки (готівки) 
для страхових агентів і розповсюджувачів лотерей, які діють на підставі укла-
дених договорів, з урахуванням специфіки їх функціонування (режиму робо-
ти у вечірні години, вихідні та святкові дні) та обсягів виручки, що здається, 
але не рідше одного разу на п’ять робочих днів.

Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні і не мають змо-
ги, через відсутність відповідної домовленості з банком на інкасацію, здати 
одержану ними за ці дні готівкову виручку (готівку), то вона має здаватися 
підприємствами до банку протягом операційного часу наступного робочого 
дня банку та підприємства.

Установлені згідно із зазначеними вимогами строки здавання готівкової 
виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з банком і визначаються в 
договорах банківського рахунку між підприємствами та банками.

Якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то таке 
підприємство може в ці дні не здавати в установлені строки готівку. 

5.2. Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно 
на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 
8), що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підпри-
ємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк 
здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на 
рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. 
Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається 
окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі. 

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпо-
рядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси вста-
новлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами 
(розпорядженнями) підприємства - юридичної особи.

Підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, 
діяльність яких була пов’язана виключно з безготівковими розрахунками та 
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які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують 
право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення 
готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлю-
ють згідно з прогнозними розрахунками. Установлений з урахуванням про-
гнозних розрахунків ліміт каси у двотижневий строк після закінчення перших 
трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяль-
ності відповідно до вимог цього Положення. 

5.3. Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку серед-
ньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, 
за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи. 

5.4. Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і спе-
цифіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надхо-
джень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, 
тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з 
банком на інкасацію тощо:

для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в 
банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її над-
ходження до каси, - у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи на 
початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження 
готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в 
банк, передбачений підпунктом “в” пункту 

5.1 цієї глави, - у розмірах, що залежать від установлених строків здаван-
ня готівкової виручки (готівки) та її суми, але не більше п’ятикратного розміру 
середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх 
дванадцяти);

для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними 
витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій, пен-
сій, дивідендів), - не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три 
будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).

Підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений 
на підставі касових оборотів (додаток 8), дорівнює нулю або не більше де-
сяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, можуть встановлювати 
ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, 
але не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Вищезазначені вимоги цього пункту не поширюються на небанківські фі-
нансові установи та оператори поштового зв’язку. Небанківські фінансові уста-
нови та оператори поштового зв’язку самостійно визначають порядок розра-
хунку ліміту каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи 
цих установ, обсягу готівкових надходжень (видатків), строків здавання готів-
ки тощо і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту каси. Таблицю 
“Касові обороти”, зазначену в додатку 8 до цього Положення, небанківські фі-
нансові установи та оператори поштового зв’язку не заповнюють. 

5.5. Підприємства, що виробляють та перероблюють сільськогосподар-
ську продукцію, різних організаційно-правових форм (акціонерні товариства, 
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агрофірми тощо) можуть установлювати (переглядати) ліміт каси на період 
заготівлі та перероблення сільськогосподарської продукції згідно з фактич-
ними показниками їх касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за 
будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення) сільськогосподар-
ської продукції попереднього року.

5.6. Релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, мо-
настирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні 
заклади), які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької ді-
яльності, ліміт каси та строки здавання готівки не встановлюються. 

5.7. Державне казначейство України самостійно визначає порядок уста-
новлення ліміту каси в його касі та касах бюджетних установ і організацій, 
що ним обслуговуються. Строки здавання готівки з кас Державного казна-
чейства України та бюджетних установ установлюються відповідно до вимог 
пункту 5.1 цієї глави. 

5.8. Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від при-
чин такого не встановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим. У 
цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не 
здана підприємством відповідно до вимог цього Положення, вважається по-
надлімітною.

Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, ви-
значених пунктом 5.4 цієї глави, то він уважається встановленим на рівні 
зазначених граничних розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень 
уважається понадлімітною. 

5.9. Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходжен-
ня, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до 
обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були 
видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без 
попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку 
на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов’язані з діяльністю 
підприємства.

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, 
що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, 
що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного 
робочого дня банку та підприємства або були видані для використання під-
приємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до 
банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступно-
го робочого дня на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства.

5.10. Підприємства, які встановлюють строк здавання готівкової виручки 
(готівки) відповідно до підпункту “в” пункту 5.1 цієї глави, мають здавати по-
надлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не піз-
ніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання 
готівкової виручки (готівки). 

5.11. Установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готів-
ки) можуть переглядатися у зв’язку із змінами законодавства України або за 
наявності відповідних факторів об’єктивного характеру (зміни в надходжен-
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нях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності 
тощо). Документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахун-
ки) підприємства, що затверджені (підписані) керівником або уповноваженою 
ним особою), на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання го-
тівкової виручки (готівки), додаються до відповідних наказів (розпоряджень), 
договорів банківського рахунку підприємства. 

5.12. Затверджені банками до набрання чинності цим Положенням за-
гальні ліміти залишку готівки в касі підприємства та строки здавання ви-
ручки чинні до їх перегляду, який здійснюється з метою забезпечення від-
повідності цих показників чинним вимогам у порядку, визначеному цим 
Положенням. 

5.13. Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання ви-
мог цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність від-
повідних показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку 
готівки в касі. 

6. Особливості організації банками роботи з готівкою 
6.1. З метою забезпечення максимального і своєчасного здавання вируч-

ки підприємствами до банків та дотримання ними лімітів залишку готівки в 
касі банки можуть створювати каси для приймання готівкової виручки (готів-
ки) в робочі, вихідні та святкові дні та післяопераційний час. 

6.2. Банки розглядають пропозиції підприємств, на які поширюється дія 
цього Положення, щодо строків здавання готівкової виручки (готівки) і в разі 
дотримання підприємствами вимог цього Положення (зокрема, викладених 
у пункті 5.1) погоджують ці строки та зазначають їх у договорах банківського 
рахунку. 

6.3. Проведення працівниками банків банківських касових операцій із 
клієнтами, передбачених Інструкцією про касові операції в банках України, 
затвердженою постановою Правління Національного банку України від 
14.08.2003 N 337 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 
за N 768/8089, із змінами, за межами касового вузла банку забороняється, 
крім доставки працівниками уповноважених банків пенсій та грошової допо-
моги за місцем проживання одержувача. 

6.4. Видача готівки під звіт працівникам банків у випадках, передбачених 
законодавством України, проводиться з їх кас, а також з використанням кор-
поративних спеціальних платіжних засобів або особистих спеціальних пла-
тіжних засобів працівників. Підзвітні особи зобов’язані подати до бухгалтерії 
банку разом із невикористаним залишком готівки звіт про використання ко-
штів (незалежно від того, отримані ці кошти з каси банку або через відповідні 
платіжні картки) у строки, визначені законодавством України.

7. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою 
7.1. Вимоги цієї глави застосовуються під час перевірок підприємств (під-

приємців) органами контролю, які діють згідно із законодавством України. 
Періодичність проведення цих перевірок та строк, протягом якого вони здій-
снюються, визначають безпосередньо органи контролю. 
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7.2. Перелік підприємств (підприємців), що підлягають зазначеним пере-
віркам за конкретні періоди, визначається з урахуванням обсягів здійснюва-
них ними операцій з готівкою.

Під час перевірок з’ясовуються структура підприємства, кількість від-
критих поточних рахунків підприємства (підприємця) у банках, наявність у 
підприємства (підприємця) податкового боргу, результати раніше здійснених 
перевірок, дотримання ними порядку ведення операцій з готівкою.

Органи контролю беруть участь у проведенні спільних перевірок.
Перевірка безпосередньо за місцезнаходженням підприємства (підпри-

ємця) здійснюється на підставі документів, визначених законодавством 
України за певний період - квартал, півріччя, рік тощо. 

7.3. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою 
покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, які винні в по-
рушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідаль-
ності в установленому законодавством України порядку.

У разі виявлення порушень установленого порядку ведення операцій з 
готівкою органи державної податкової служби України застосовують до по-
рушників штрафні санкції на підставі подання органів контролю згідно з за-
конодавством України. 

7.4. Якщо перевіркою підприємства (підприємця) було виявлено порушен-
ня, то за її результатами складається акт про перевірку дотримання порядку 
ведення операцій з готівкою (далі - акт про перевірку) (додаток 9) у трьох 
примірниках, у якому викладається зміст порушення з відповідним обґрунту-
ванням. Акт про перевірку має містити висновки про результати перевірки, а 
також рекомендації керівництву підприємства (підприємцю) щодо усунення 
виявлених недоліків. Акт про перевірку підписують службові особи, які про-
водили перевірку, а також керівник та головний бухгалтер підприємства (під-
приємець). Перший примірник надсилається органам державної податкової 
служби України за місцем державної реєстрації підприємства (підприємця) 
для вжиття заходів, що передбачені законодавством України, другий - пе-
редається безпосередньо відповідному підприємству (підприємцю), третій 
примірник залишається в документах органу контролю. Якщо порушень не 
виявлено, то службові особи, які проводили перевірку, складають довідку 
за довільною формою, у якій зазначаються назва підприємства, що переві-
рялося, термін перевірки, посилання на законодавство України, згідно з яким 
проводилася перевірка, питання, що перевірялися. Зазначену довідку підпи-
сують службові особи, які проводили перевірку, а також керівник та головний 
бухгалтер підприємства (підприємець).

7.5. Керівник підприємства або особа, що його заміщує, підприємець має 
право під час складання акта про перевірку не погодитися з результатами пе-
ревірки і надати щодо цього відповідні обґрунтовані зауваження (пояснення) 
у письмовій формі, які додаються до акта про перевірку. Результати пере-
вірки дотримання порядку ведення касових операцій розглядаються керів-
ництвом підприємства (підприємцем), як правило, у триденний строк після 
її закінчення. 
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7.6. Залежно від специфіки функціонування підприємства (підприємця), 
що перевіряється, та завдань органів контролю під час перевірки можуть 
розглядатися й інші питання, які не включено до цієї глави та використовува-
тися інші форми актів. 

7.7. Під час перевірок здійснюється контроль за виконанням підприєм-
ством вимог цього Положення, що пов’язані з веденням касової книги та 
оформленням операцій з приймання та видачі готівки з каси, веденням від-
повідних касових документів. 

7.8. Під час перевірок з’ясовується наявність у підприємства касової кни-
ги, а також відповідність її оформлення вимогам законодавства України. Крім 
того, перевіряється правильність ведення касової книги, оформлення в ній 
касових операцій із приймання та видачі готівкових коштів (у тому числі за 
строками), відповідність зазначених у ній сум прийнятої до каси або вида-
ної з неї готівки даним прибуткових і видаткових касових ордерів, якість і 
своєчасність записів касира згідно із зазначеними в касовій книзі касовими 
документами, наявність підпису бухгалтера, який перевірив записи в касовій 
книзі за кількістю отриманих ним касових ордерів, правильність підрахунку в 
касовій книзі фактичних залишків готівки в касі на кінець дня тощо. 

7.9. Під час перевірки з’ясовується правильність заповнення всіх реквізи-
тів прибуткових і видаткових касових ордерів та видаткових відомостей (про-
ставлення потрібних дат, номерів, сум, зазначення підстав для їх виписки, 
наявність підписів службових осіб і одержувачів коштів, відбитків печаток та 
штампів, підписів про отримання готівки, правильність оформлення депоно-
ваних сум тощо). За окремими видатковими відомостями можуть вибірково 
перераховуватися суми виплаченої готівки. 

7.10. Під час перевірки встановлюються наявність у підприємства журна-
лу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та книги обліку 
виданих та прийнятих старшим касиром грошей і правильність їх ведення, а 
також правильність відображення в касових документах номерів кореспон-
дуючих рахунків, відповідність між кореспонденцією рахунків, унесених до 
касової книги та зазначених в касових ордерах, наявність потрібних виправ-
дних документів, що додаються до касових ордерів (заяви, накладні, рахун-
ки, довідки тощо), і позначок про їх погашення. У касових документах, які ви-
кликають сумніви щодо їх справжності, перевіряється достовірність підписів 
одержувачів коштів і службових осіб, які дають пояснення щодо цього.

7.11. Виявлені в результаті перевірки порушення і висновки про ведення 
касової книги та касових документів зазначаються в розділі I акта про пере-
вірку. 

7.12. Особлива увага під час перевірки має приділятися встановленню 
повноти та своєчасності оприбуткування в касах готівкових надходжень, 
одержаних підприємством (за реалізовану продукцію, продані товари, вико-
нані роботи, надані послуги і за позареалізаційні операції тощо). 

7.13. Під час перевірки аналізується загальний стан касових оборотів 
надходжень готівки з кас банку до кас на підставі банківських виписок за по-
точними рахунками підприємства. 
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7.14. Звіряються банківські виписки (за сумами коштів, що одержані з 
банку, і датами) та відповідні записи в касовій книзі з даними прибуткових 
касових ордерів. У разі потреби можуть також порівнюватися дані корінців 
грошових чеків із виписками банку. 

7.15. Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно та в повній сумі 
оприбутковуватися. Порядок оприбуткування готівки в касах, у тому числі і 
під час розрахунків із застосуванням РРО (РК), визначено в пункті 2.6 цього 
Положення. 

7.16. Під час перевірки органами контролю повного і своєчасного опри-
буткування коштів, що надійшли до каси від здійснення господарської діяль-
ності, записи в касовій книзі звіряються за сумами та строками з даними 
відповідних прибуткових касових ордерів (із залученням у разі потреби таких 
виправдних документів: розрахункових документів, квитанцій до прибутко-
вих касових ордерів, рахунків-фактур, товарно-транспортних і податкових 
накладних тощо). Перевіряється також проведення записів щодо реєстрації 
зазначених ордерів (за сумами і датами) у журналі реєстрації прибуткових і 
видаткових касових документів. 

7.17. За потребою поглибленої перевірки повного оприбуткування в касі 
готівкових коштів, одержаних з різних джерел, можуть аналізуватися також 
обороти за відомістю журналу-ордера 1 за дебетом субрахунку 301 “Каса в 
національній валюті” порівняно з оборотами за кредитом кожного кореспон-
дуючого рахунку/субрахунку (311 “Поточні рахунки в національній валюті”, 
37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками”, 661 “Розрахунки за заробітною платою”, 662 “Розрахунки з 
депонентами”, 681 “Розрахунки за авансами одержаними” та інших рахун-
ків) з подальшим порівнянням їх із відповідними записами в касовій книзі та 
даними документів, які підтверджують фактичне одержання підприємством 
певних сум готівки у відповідні строки. 

7.18. Крім того, для контролю за повним і своєчасним оприбуткуванням 
готівки конкретним підприємством органи контролю можуть застосовувати 
відповідні зустрічні документальні перевірки, що здійснюються безпосеред-
ньо у підприємств-покупців (замовників), які сплатили готівкові кошти, шля-
хом залучення відповідних первинних документів та взаємного звіряння ка-
сових документів отримувачів готівки з даними покупців. 

7.19. Під час перевірки органи контролю мають брати до уваги те, що 
за наявності в касі підприємства готівки, яка не підтверджена прибутковими 
касовими ордерами, вона вважається неоприбуткованою в касі та зарахову-
ється в дохід підприємства. 

7.20. Виявлені під час перевірки порушення порядку оприбуткування над-
ходжень готівки відображаються в розділі II акта про перевірку. 

7.21. Під час перевірки дотримання підприємством ліміту каси визначаєть-
ся наявність самостійно встановленого ліміту каси та відповідність його розра-
хунку вимогам цього Положення, уточнюються за наказами, розпорядженнями 
чи іншими розпорядчими документами суми самостійно доведених підприєм-
ством (юридичною особою) лімітів кас своїм відокремленим підрозділам. 
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7.22. Під час перевірок з’ясовується те, як підприємство дотримується 
встановленого ліміту каси, строків і порядку здавання готівкової виручки. 
Крім того, має враховуватися те, що кошти, які одержані з каси банку або 
спрямовані з виручки на виплати, що належать до фонду оплати праці, мо-
жуть відповідно до пункту 2.10 цього Положення протягом трьох - п’яти робо-
чих днів зберігатися в касі понад установлений ліміт каси. 

7.23. Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі порівнюються 
записи про фактичні її залишки в касі за касовою книгою з установленим 
лімітом каси за кожний день незалежно від того, здійснювалися в цей день 
касові обороти (надходження і витрати готівки) чи ні. Якщо в періоді, що пе-
ревіряється, виявлено перевищення ліміту каси, то з’ясовується, протягом 
якого часу (у днях) і які понадлімітні суми не здавалися в установлені строки 
до банку і з якої причини, а також загальна сума понадлімітних залишків.

7.24. У разі виявлення під час перевірок видаткових касових ордерів або 
видаткових відомостей, у яких видача готівки з каси не підтверджена під-
писом одержувача (абзац другий пункту 3.5 цього Положення), сума готівки 
за такими видатковими документами додається до залишку готівки в касі ви-
ключно в день, у якому оформлено зазначені видаткові документи, і надалі 
зазначена сума не береться для розрахунку понадлімітних залишків готівки. 

7.25. Під час здійснення цих перевірок у сфері торгівлі, громадського хар-
чування та послуг також звертається увага на обов’язковість забезпечення 
постійної наявності в касах підприємств, що перевіряються, розмінної моне-
ти для видачі здачі. 

7.26. Виявлені порушення встановленого ліміту каси відображаються у 
таблиці розділу III акта про перевірку (зазначаються дані про діючий ліміт 
каси, фактичні залишки готівки в касі в ті дні, коли було перевищено її ліміт, а 
також розрахунок загальної суми перевищення встановлених лімітів за кож-
ний день). 

7.27. Під час перевірки систематизуються згідно із банківськими докумен-
тами всі випадки одержання підприємством (підприємцем) значних сум готів-
кових коштів, а за потребою використовуються також відповідні дані банків, у 
яких відкрито його поточні рахунки. 

7.28. Під час перевірки аналізуються обсяги готівки, періодичність та 
структура її видачі, динаміка порівняно з попередніми періодами. Звертається 
увага також на строки відкриття підприємством (підприємцем) рахунку; про-
ведення ним операцій, що не є економічно виправданими або суперечать 
законодавству України (які не відповідають характеру його діяльності; пере-
кази значних сум готівки на рахунки фізичних осіб; надходження і вилучення 
з рахунків готівки в сумах, що перевищують звичайний грошовий обіг цього 
підприємства (підприємця); унесення на рахунки готівки з подальшим пере-
казуванням її в стислі строки іншому підприємству; систематичне або повне 
зняття значних сум готівки в день її надходження на рахунок тощо). 

7.29. Аналізується також видача готівки, яку підприємство (підприємець), 
що перевіряється, одержувало (одержував) зі свого рахунку регулярно про-
тягом короткого періоду (тижня, декади, місяця). 
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7.30. Виявлені в результаті перевірки порушення зазначаються в розділі 
IV акта про перевірку. 

7.31. Під час перевірки встановлюється дотримання підприємством чин-
ного порядку витрачання готівкової виручки. 

7.32. Під час перевірки береться до уваги, що у разі наявності у підпри-
ємства податкового боргу виплати готівкою здійснюються з урахуванням ви-
мог Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами”. 

7.33. Під час перевірки органи контролю встановлюють, у які періоди під-
приємство (підприємець), що перевіряється, мало (мав) податковий борг, що 
обліковується в органах державної податкової служби України.

7.34. З метою перевірки витрачання готівки з виручки на виплати, пов’язані 
з оплатою праці, можуть також використовуватися: місячний (квартальний) 
бухгалтерський баланс (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2), 
Головна книга, журнали-ордери, касові книги, касові ордери, видаткові відо-
мості, банківські виписки тощо. 

7.35. Дані про виявлені порушення (конкретні дати та суми) зазначаються 
в розділі V акта про перевірку. 7.36. Метою перевірки щодо порядку видачі 
готівки під звіт та її використання є здійснення контролю за дотриманням 
підприємствами встановленого порядку видачі готівкових коштів під звіт (у 
тому числі на відрядження) та їх використання відповідно до вимог цього 
Положення та інших нормативно-правових актів. 

7.37. Під час проведення перевірок аналізується порядок видачі підпри-
ємствами сум під звіт, виявляються факти неправомірної видачі готівки під 
звіт працівникам, які повністю не розрахувалися за попередньо видані їм 
кошти, факти несвоєчасного звітування, а також випадки передавання під-
звітних коштів одним працівником іншому тощо. 

7.38. Під час перевірки можуть аналізуватися дані бухгалтерських регі-
стрів, зокрема тих, у яких за дебетом відображаються кошти, видані з каси 
під звіт, і відшкодування перевитрат за звітами про використання коштів, а 
за кредитом - суми витрат за звітами про використання коштів, що підтвер-
джені бухгалтерією, та повернення невикористаних коштів. Дебетове сальдо 
визначає суму заборгованості підзвітних осіб підприємству, кредитове - суму 
перевитрат підзвітних осіб за звітами про використання коштів. Такий аналіз 
дає змогу визначити напрями використання підзвітних сум, виявити пору-
шення під час їх видачі. 

7.39. Під час перевірки звітів про використання коштів для вирішення 
господарських питань особлива увага приділяється дотриманню підзвітними 
особами встановлених термінів складання та подання до бухгалтерії відпо-
відних звітів, своєчасність повернення до каси підприємств залишку невико-
ристаних коштів (одночасно з відповідним звітом), наявність оригіналів під-
твердних документів, їх погашення тощо. Крім того, ураховується те, що по-
дання звітів про використання коштів із порушенням установлених термінів 
може дозволятися лише у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю підзвітної 
особи або за інших обставин, що мають документальне підтвердження. 
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7.40. До уваги береться також і те, що не повинні порушуватися строки 
та умови видачі готівки під звіт, визначені законодавством України, зокрема 
пунктом 2.11 цього Положення. 

7.41. Під час перевірки правильності оформлення видач готівки під звіт 
як на відрядження, так і на інші потреби встановлюється достовірність під-
твердних документів, що додаються до звітів про використання коштів. 

7.42. Також слід звертати увагу на повне і своєчасне звітування підзвітних 
осіб у разі використання ними під час відрядження значних сум підзвітних 
коштів для вирішення господарських питань. 

7.43. Під час проведення перевірки щодо дотримання порядку видачі 
готівки під звіт на відрядження встановлюється наявність розпорядчих до-
кументів (наказу, розпорядження) на службові відрядження, правильність ве-
дення записів у журналі реєстрації посвідчень на відрядження, дотримання 
граничної тривалості службового відрядження, наявність позначок у посвід-
ченні про відрядження, своєчасність звітування за витрачені під час відря-
дження кошти, правильність відшкодування витрат працівникам тощо. 

7.44. Факти подання звіту про використання коштів до бухгалтерії в уста-
новлені строки без одночасного повернення до каси невикористаних підзвіт-
них сум є порушенням порядку видачі готівки під звіт і її використання. 

7.45. Дані про виявлені під час перевірки порушення зазначаються в роз-
ділі VI акта про перевірку. 

7.46. Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) 
установлених обмежень під час здійснення між ними готівкових розрахунків 
перевіряються розрахункові операції конкретного підприємства (підприємця) 
- платника готівкових коштів.

Під час такої перевірки має враховуватися те, що такі готівкові розра-
хунки можуть здійснюватися підприємствами (підприємцями) протягом дня 
з іншими підприємствами (підприємцями) за одним чи кількома платіжними 
документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються розрахун-
ків підприємств (підприємців) із фізичними особами та інших випадків, які 
визначені цим Положенням.

Якщо готівкові розрахунки підприємства (підприємців) перевищують уста-
новлену граничну суму, то надлишкова їх сума додається розрахунково до 
фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово (того само-
го дня, в який було здійснено цю операцію), а одержана сума порівнюється 
із затвердженим лімітом каси. Зазначені обмеження стосуються всіх видів 
операцій із готівкою, пов’язаних як з реалізацією продукції (товарів, робіт, 
послуг), так і з позареалізаційними операціями. 

7.47. Для перевірки використовуються потрібні касові та розрахункові 
документи підприємства (підприємця) (касова книга, касові ордери, журнал 
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, звіти працівників 
щодо витрачання підзвітних сум), а також документи, що підтверджують 
здійснені покупцем (замовником) витрати готівки під час придбання товарів, 
оплати наданих послуг та виконаних робіт (касові та товарні чеки, розрахун-
кові квитанції, квитанції до прибуткових касових ордерів, інші розрахункові 
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документи, а також рахунки-фактури, податкові накладні, договори на по-
ставку продукції, надання послуг, виконання робіт, товарно-транспортні на-
кладні тощо). 

7.48. Під час перевірки підприємства (підприємця) аналізуються записи 
в касовій книзі, книзі обліку придбаних товарів (виконаних робіт, наданих по-
слуг), дані касових ордерів, звітів підзвітних осіб та інших підтвердних доку-
ментів. Порушення встановлених обмежень на здійснення готівкових розра-
хунків виявляються шляхом порівняння фактичних витрат готівки платників 
готівкових коштів за придбані товари (виконані роботи, надані послуги) за 
конкретним розрахунком, що підтверджено відповідними обґрунтувальними 
документами, з чинними обмеженнями. У разі потреби можуть здійснюва-
тися зустрічні перевірки підприємств (підприємців) з порівнянням даних (за 
сумами і строками) відповідних касових документів платників і одержувачів 
готівкових коштів. 

7.49. У разі виявлення фактів порушення встановлених обмежень під час 
розрахунків підприємств (підприємців) вони зазначаються з наведенням їх 
конкретних розмірів у таблиці розділу VII акта про перевірку. 

7.50. Контроль за встановленням і дотриманням підприємствами вста-
новлених лімітів каси та строків здавання готівкової виручки з каси здійсню-
ють органи державної податкової служби України. 

Директор Департаменту готівково-грошового обігу  
Н.В.Дорофєєва 
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Затверджено  
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р.  

N 439 

ПОРЯДОК 
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності 

внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з 
нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів 

підприємства, установи, організації 

1. Цей Порядок визначає умови та розмір оплати власником або уповно-
важеним ним органом перших п’яти днів тимчасової непрацездатності вна-
слідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на 
виробництві (далі - дні тимчасової непрацездатності), за рахунок коштів під-
приємства, установи, організації чи фізичної особи, яка використовує працю 
найманих працівників. 

2. Оплата днів тимчасової непрацездатності застрахованій особі про-
вадиться за основним місцем роботи у формі матеріального забезпечення, 
яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати за робочі дні 
(години) згідно з графіком роботи, що припадають на дні тимчасової непра-
цездатності. 

3. Підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в 
установленому порядку листок непрацездатності. 

4. Дні тимчасової непрацездатності застрахованій особі не оплачуються: 
у разі одержання застрахованою особою травми або захворювання при 

вчиненні нею злочину; 
у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення 

від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби; 
за час перебування під арештом і проведення судово-медичної експер-

тизи;
за час примусового лікування, призначеного за постановою суду; 
у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або трав-

мою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння 
або пов’язаних з ним дій; 

за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження за-
робітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням. 

5. Дні тимчасової непрацездатності застрахованій особі оплачуються за-
лежно від страхового стажу в розмірах: 

60 відсотків середньої заробітної плати - особі, яка має страховий стаж 
до п’яти років; 

80 відсотків середньої заробітної плати - особі, яка має страховий стаж 
від п’яти до восьми років; 

100 відсотків середньої заробітної плати - особі, яка має страховий стаж 
понад вісім років; 
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100 відсотків середньої заробітної плати - особам, віднесеним до 1-4 ка-
тегорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; вете-
ранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

6. Обчислення розміру заробітної плати для здійснення оплати днів 
тимчасової непрацездатності провадиться у порядку, що встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

7. Витрати, пов’язані з оплатою днів тимчасової непрацездатності найма-
них працівників, відносяться згідно з підпунктом 5.6.2 статті 5 Закону України 
“Про оподаткування прибутку підприємств” на валові витрати, а для бюджет-
них установ та організацій - на їх видатки за кодом економічної класифікації 
1111 Заробітна плата”.

8. Роз’яснення щодо застосування цього Порядку дає Мінпраці. 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 

ПОРЯДОК 
обчислення середньої заробітної плати 

I. Загальні положення 
1. Цей Порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується 

у випадках:
а) надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку 

з навчанням, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або виплати 
їм компенсації за невикористані відпустки; 

б) надання працівникам творчої відпустки; 
в) виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий 

час;
г) переведення працівників на іншу легшу нижче оплачувану роботу за 

станом здоров’я;
д) переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, 

на іншу легшу роботу;
е) надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
є) виплати вихідної допомоги; 
ж) службових відряджень;
з) вимушеного прогулу;
и) направлення працівників на обстеження до медичних закладів;
і) звільнення працівників-донорів від роботи;
ї) залучення працівників до виконання військових обов’язків;
й) тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на 

іншу нижче оплачувану роботу; 
л) інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати прова-

дяться виходячи із середньої заробітної плати. 
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II. Період, за яким обчислюється середня заробітна плата 
2. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної від-

пустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додат-
кової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за 
невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 кален-
дарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати 
компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації 
менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за 
фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на 
роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачу-
ється компенсація за невикористану відпустку. 

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і серед-
ньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 
календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна 
виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, органі-
зації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюєть-
ся виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, 
середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два 
місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодно-
го робочого дня, середня заробітна плата обчислюється відповідно до остан-
нього абзацу пункту 4 цього Порядку. Працівникам плаваючого складу суден 
флоту рибної промисловості і працівникам, зайнятим на підприємствах із се-
зонним характером виробництва, з урахуванням значного коливання протягом 
року заробітної плати, в інших випадках збереження середньої заробітної пла-
ти вона може обчислюватись виходячи з виплат за 12 календарних місяців. 

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з ін-
ших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або 
зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. 

У разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням по-
садових окладів працівникам органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структу-
ри заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

У разі коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням 
посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування відбулася у період, протягом якого за працівником зберіга-
ється середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунко-
вому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати прова-
диться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами 
оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів. 

Для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оператив-
них даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового пері-
оду він може замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує роз-
рахунковому періоду. 
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III. Виплати, що включаються у розрахунок середньої заробітної 
плати 

3. При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збе-
реження включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за 
надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; 
розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт 
робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну 
майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, ви-
слугу років та інші); виробничі премії та премії за економію конкретних видів 
палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної 
роботи та вислугу років тощо. Премії включаються в заробіток того місяця, 
на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну 
плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, 
при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні мі-
сяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у 
розрахунковому періоді. У разі коли число робочих днів у розрахунковому 
періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочуваль-
ні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два 
календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в роз-
рахунковому періоді.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років 
включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кож-
ного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточно-
му році за попередній календарний рік.

Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у тому 
розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на по-
датки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати 
осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі. 

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної 
відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, до-
даткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за неви-
користані відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку 
включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається серед-
ній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання держав-
них і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога у 
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

4. При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збережен-
ня згідно з чинним законодавством, не враховуються: 

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що 
не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення профе-
сій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових об-
сягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також 
різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують 
обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структур-
ного підрозділу і не є штатними заступниками);
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б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матері-
альна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна до-
помога тощо);

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата 
за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються 
замість добових);

г) премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впро-
вадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової 
техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорого-
цінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей 
машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів 
будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що 
виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, 
конкурсах тощо;

е) пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що спла-

чується за авторським договором;
ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів 

індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока 
та лікувально-профілактичного харчування;

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до 
санаторіїв і будинків відпочинку;

и) виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довго-
літню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комуналь-
них послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

ї) заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, 
для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законо-
давством);

й) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або ін-
шим ушкодженням здоров’я;

к) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колек-
тиву і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

л) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з 
порушенням термінів її виплати.

При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім 
перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом 
якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання держав-
них і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження 
тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

В інших випадках, коли нарахування проводяться виходячи із середньої 
заробітної плати, працівник не мав заробітку, не з вини працівника, розрахун-
ки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тариф-
ної ставки, посадового (місячного) окладу. 
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IV. Порядок розрахунку виплат у всіх випадках збереження  
заробітної плати 

5. Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної 
плати провадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної 
плати. 

7. Нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток 
у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, 
які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких 
розраховується в календарних днях провадиться шляхом ділення сумарного 
заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший 
фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів 
року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробо-
чих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножу-
ється на число календарних днів відпустки. 

Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України), 
які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не 
включаються і не оплачуються. 

8. Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати 
за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоден-
ного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, перед-
бачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені 
за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визнача-
ється діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох 
місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (го-
дин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на число кален-
дарних днів за цей період. 

У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством 
як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчис-
люється шляхом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої 
згідно з абзацом першим цього пункту, на середньомісячне число робочих 
днів у розрахунковому періоді. 

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 су-
марного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графі-
ком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриман-
ням вимог законодавства. 

10. У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на 
підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, 
а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), 
як розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником 
зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та 
інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної пла-
ти, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підви-
щення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування 
заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансо-
вих можливостей. 
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Виходячи з відкоригованої таким чином заробітної плати у розрахунко-
вому періоді, за встановленим у пунктах 6, 7 і 8 розділу IV порядком визна-
чається середньоденний (годинний) заробіток. У випадках, коли підвищення 
тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником 
зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування 
тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати 
з дня підвищення тарифних ставок (окладів). 

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв’язку 
з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану ро-
боту (посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не прова-
диться.

Працівникам бюджетних установ і організацій, яким відповідно до законів 
України щомісячно перераховуються посадові оклади (ставки) до рівня не 
нижчого середньої (подвійної) заробітної плати в промисловості (народному 
господарстві), розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої за-
робітної плати, можуть провадитися, якщо не передбачено у колективному 
договорі, виходячи з посадового окладу (ставки) того місяця, в якому від-
булася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних 
доплат і надбавок. 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р.  

N 116 

ПОРЯДОК 
визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей 

1. Цей порядок встановлює механізм визначення розміру збитків від роз-
крадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім доро-
гоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей.

2. Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) мате-
ріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки 
відповідно до національних стандартів оцінки. У разі визначення розміру 
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній 
громаді або суб’єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в 
статутному (складеному) капіталі, розмір збитків визначається відповідно до 
методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

10. Із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшко-
дування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням 
фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбан-
ня нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок 
коштів перераховується до державного бюджету.
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ЗАТВЕРДЖЕНО постановою
Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р.  

N 1253 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з 

питань оцінки майна 

1. У Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зни-
щення (псування) матеріальних цінностей, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116 (116-96-п): 

1) пункт 2 викласти в такій редакції: 
“2. Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) мате-

ріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки 
відповідно до національних стандартів оцінки. У разі визначення розміру 
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній 
громаді або суб’єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в 
статутному (складеному) капіталі, розмір збитків визначається відповідно до 
методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.”; 

2) пункти 3-9 виключити. 
2. У Порядку повернення у державну власність об’єктів приватизації у 

разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких 
об’єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 
2001 р. N 32 (32-2001-п): 

1) у пункті 7 слова і цифри “Методикою оцінки майна, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (1891-
2003-п) замінити словами “методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом 
Міністрів України”; 

2) пункт 9 викласти в такій редакції: 
“9. У разі виявлення збитків, завданих державі покупцем об’єкта привати-

зації за час володіння ним, їх розмір визначається згідно з методикою оцінки 
майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України.”. 

3. У Методиці оцінки майна, затвердженій постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (1891-2003-п) (Офіційний вісник України, 
2003 р., N 51, ст. 2669; 2005 р., N 37, ст. 2299; 2008 р., N 100, ст. 3317; 2009 р., 
N 28, ст. 939, N 66, ст. 2287): 

1) пункт 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого  
змісту: 

“визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди 
державі, територіальній громаді або суб’єкту господарювання з державною 
(комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, у разі необхід-
ності обґрунтування наявності або установлення фактів розкрадання, неста-
чі, знищення (псування) майна.”. 

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим; 
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2) підпункт 7 пункту 6, абзац п’ятий пункту 12 і підпункт 3 пункту 51 до-
повнити після слів “(органу, уповноваженого управляти державним майном)” 
словами “або уповноваженою ним особою”; 

3) четверте речення абзацу третього пункту 10 після слів “керівником 
державного органу приватизації” доповнити словами “або уповноваженою 
ним особою”; 

4) у пункті 18: 
абзац перший після слів “органу місцевого самоврядування” доповнити 

словами “або уповноваженої ним особи”; 
в абзаці другому слова “іншої уповноваженої на це” замінити словами 

“уповноваженої ним”; 
5) підпункт 5 пункту 28 після слів “керівниками цих органів” доповнити 

словами “або уповноваженими ними особами”; 
6) друге речення пункту 49 після слів “(керівником органу, уповноважено-

го управляти державним майном)” доповнити словами “або уповноваженою 
ним особою”; 

7) пункт 56, четверте речення абзацу другого пункту 79, пункт 100 після 
слів “керівником державного органу приватизації” доповнити словами “або 
уповноваженою ним особою”; 

8) третє речення абзацу першого пункту 61 після слів “його керівником” 
доповнити словами “або уповноваженою ним особою”; 

9) доповнити Методику (1891-2003-п) розділом такого змісту: 
“Визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової 

шкоди 
103. Положення цього розділу застосовуються для визначення розміру 

збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі в особі держав-
них органів, державних підприємств; територіальній громаді в особі органів 
місцевого самоврядування, комунальних підприємств або суб’єкту господа-
рювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) 
капіталі (далі - особа, якій завдано збитків), у разі необхідності обґрунтуван-
ня наявності або установлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псу-
вання) майна (далі - пошкоджене майно). 

104. Визначення розміру збитків здійснюється шляхом проведення неза-
лежної оцінки. У разі коли державний орган або орган місцевого самовряду-
вання є замовником проведення такої оцінки, виконавець оцінки обирається 
на конкурсних засадах в порядку, що встановлюється Фондом державного 
майна. 

105. Дата оцінки визначається з урахуванням положень частини третьої 
статті 225 Господарського кодексу України (436-15). 

Державний орган або орган місцевого самоврядування приймають рішен-
ня про розмір збитків з використанням звіту про оцінку збитків за умови на-
явності позитивного висновку рецензента такого звіту. 

106. Вихідними даними для оцінки є матеріали інвентаризації, докумен-
ти з бухгалтерського обліку, оцінки пошкодженого майна, що проводилася 
з метою, зокрема, його приватизації (корпоратизації), оренди, проектно-
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кошторисна документація, документи бюро технічної інвентаризації на не-
рухоме майно, землевпорядна документація на земельну ділянку у разі по-
вернення у державну власність об’єкта приватизації, що був проданий разом 
із земельною ділянкою, на якій він розташований, документи з відомостями 
про фізичний стан та технічні характеристики майна, фінансова звітність, 
матеріали аудиторських перевірок, фінансово-економічного аналізу, а також 
інші документи. 

Під час оцінки може використовуватися інша інформація, необхідна для 
оцінки збитків, зокрема результати аналізу ринку подібного до пошкодженого 
майна. 

107. Оцінка збитків проводиться із застосуванням будь-якого з методич-
них підходів, який найбільш повно відповідає меті оцінки. Обґрунтування за-
стосування методичних підходів та окремих оціночних процедур у процесі 
оцінки з урахуванням статті 22 Цивільного кодексу України (435-15) зазна-
чається у звіті про оцінку збитків. 

Оцінка збитків проводиться на підставі принципів, визначених пунктами 
4-10 Національного стандарту N 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових 
прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 
2003 р. N 1440 (1440-2003-п) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 
1995), та припущення про типовий характер використання майна. 

108. У разі неможливості фізичного відновлення пошкодженого майна 
або коли вартість його відновлювального ремонту з урахуванням фізичного 
зносу його складових, які зазнали пошкодження, та знос, що не підлягає усу-
ненню під час ремонту, в сумі не менші за ринкову вартість такого майна до 
завдання майнової шкоди, розмір реальних збитків дорівнює ринковій вар-
тості неспеціалізованого майна, визначеній із застосуванням порівняльного 
та (або) дохідного підходів, або залишковій вартості відтворення (заміщення) 
спеціалізованого майна, визначеній із застосуванням витратного підходу, ви-
ходячи з його стану до розкрадання, нестачі, знищення (псування). За умови 
повернення пошкодженого майна особі, якій завдано збитків, розмір реаль-
них збитків дорівнює вартості такого майна, визначеній на дату оцінки вихо-
дячи з його стану до розкрадання, нестачі, знищення (псування), зменшеній 
на вартість пошкодженого майна, визначену виходячи з його стану після роз-
крадання, нестачі, знищення (псування). 

В іншому разі, коли пошкоджене майно підлягає фізичному відновлен-
ню і при цьому вартість його відновлювального ремонту з урахуванням фі-
зичного зносу його складових, які зазнали розкрадання, нестачу, знищення 
(псування), та знос, що не підлягає усуненню під час ремонту, в сумі не 
перевищують його ринкову вартість до розкрадання, нестачі, знищення 
(псування), розмір реальних збитків дорівнює сумі вартості його відновлю-
вального ремонту з урахуванням фізичного зносу його складових, які за-
знали розкрадання (нестачу, знищення, псування), та зносу, що не підлягає 
усуненню. При цьому вартість відновлювального ремонту з урахуванням 
фізичного зносу його складових визначається шляхом застосування мето-
ду прямого відтворення. 



141

Оцінка реальних збитків, що є наслідком розкрадання, нестачі, знищення 
(псування) колісних транспортних засобів, проводиться згідно з методикою, 
затвердженою Мін’юстом та Фондом державного майна. 

109. У разі об’єктивної неможливості використання майна особою, якій 
завдано збитків у результаті порушення її прав, або неправомірного вико-
ристання її майна, що унеможливило самостійне використання майна такою 
особою, або отримання доходу від його використання іншою особою визна-
чається розмір упущеної вигоди. 

Оцінка упущеної вигоди проводиться шляхом застосування: 
оціночної процедури накопичення або калькулювання чистого операцій-

ного доходу (чистого грошового потоку, прибутку), який не отримала особа, 
якій завдано збитків, починаючи з установленої дати неможливості власного 
використання нею майна до дати оцінки; 

оціночної процедури дисконтування чистого операційного доходу (чисто-
го грошового потоку, прибутку), що не отримає особа, якій завдано збитків, 
від дати відшкодування збитків у розмірі вартості майна, визначеній виходя-
чи із стану майна до розкрадання (нестачі, знищення, псування), або дати, з 
якої таке використання буде можливим, до дати оцінки, з урахуванням абза-
цу другого частини третьої статті 22 Цивільного кодексу України (435-15) (у 
разі припущення про неможливість використання майна особою після дати 
оцінки); 

інших оціночних процедур з визначення розміру упущеної вигоди. 
У таких випадках розмір збитків дорівнює розміру реальних збитків, ви-

значеному відповідно до пункту 108 цієї Методики, та розміру упущеної ви-
годи. 

Звіт про оцінку збитків повинен містити чітке обґрунтування застосованих 
оціночних процедур з визначення розміру реальних збитків та упущеної ви-
годи. 

110. Стандартизована оцінка збитків проводиться у таких випадках: 
відсутність вихідних даних, що містять інформацію про пошкоджене май-

но до та після його розкрадання (нестачі, знищення, псування), крім даних 
бухгалтерського обліку; 

неможливість особистого огляду пошкодженого майна виконавцем оцін-
ки, що не дає йому змоги отримати відомості про стан майна до та після роз-
крадання (нестачі, знищення, псування); 

завдання майнової шкоди внаслідок неправомірних дій з грошовими кош-
тами. 

У разі неможливості проведення незалежної оцінки збитків у випадках, 
зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, оцінка збитків полягає 
у збільшенні балансової залишкової вартості пошкодженого майна, визна-
ченої станом на дату оцінки, встановлену для приватизації (корпоратизації) 
або передавання його в оренду; останню звітну дату балансу підприємства-
балансоутримувача пошкодженого майна до розкрадання (нестачі, зни-
щення, псування), на коефіцієнт, що дорівнює добутку індексів цін вироб-
ників промислової продукції за галузями промисловості або індексів цін на 
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будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд, які визначаються 
Держстатом, за період з дати, на яку була визначена балансова залишкова 
вартість майна, до дати оцінки збитків. У разі відсутності інформації про за-
лишкову балансову вартість майна або якщо така вартість дорівнює нулю на 
дату оцінки, встановлену для приватизації (корпоратизації) або передавання 
його в оренду; останню звітну дату балансу підприємства - балансоутриму-
вача пошкодженого майна до розкрадання (нестачі, знищення, псування), 
збільшенню підлягає первісна (переоцінена) балансова вартість такого май-
на, зменшена на 50 відсотків. 

Результати оцінки відображаються в акті оцінки збитків, складеному за 
формою згідно з додатком 20. 

У разі завдання майнової шкоди внаслідок неправомірних дій з грошо-
вими коштами оцінка збитків проводиться шляхом збільшення суми гро-
шових коштів на коефіцієнт, що розраховується на підставі встановлених 
Національним банком облікових ставок за період починаючи з дати завдання 
майнової шкоди до дати оцінки. 

Результати оцінки відображаються в акті оцінки збитків, складеному за 
формою згідно з додатком 21. 

Акт оцінки збитків підлягає рецензуванню відповідно до законодавства 
про оцінку та оціночну діяльність і за умови наявності позитивного висновку 
рецензента затверджується органом державної влади (органом місцевого 
самоврядування) відповідно до пункту 18 цієї Методики. 

У разі оцінки збитків, завданих державі в особі державних підприємств; 
територіальній громаді в особі комунальних підприємств; суб’єктам госпо-
дарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складено-
му) капіталі, акт оцінки складається комісією, утвореною на підприємстві 
(у суб’єктів господарювання), який за дорученням органу, уповноваженого 
управляти майном такого підприємства (суб’єкта), за наявності позитивного 
висновку рецензента акта оцінки затверджується керівником підприємства 
(суб’єкта) або уповноваженою ним особою.”; 

10) додатки 1, 2, 4, 6, 17 до Методики (1891-2003-п) після слів “(органу, 
уповноваженого управляти державним майном)” доповнити словами “або 
уповноваженою ним особою”; 

11) додатки 7, 16, 18, 19 до Методики (1891-2003-п) після слів “посада 
керівника державного органу приватизації” доповнити словами “або уповно-
важеної ним особи”; 

12) доповнити Методику (1891-2003-п) додатками 20 і 21 такого змісту: 
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АКТ 
оцінки збитків, які завдано суб’єкту господарювання (державі, 

територіальній громаді в особі)*
_______________________________________________________________ 
(повне найменування державного органу (органу місцевого самоврядування, 
державного (комунального) підприємства, суб'єкта господарювання) 
внаслідок розкрадання (нестачі, знищення, псування) такого майна: 
____________________________________ (назва майна, його розташування, 
площа (для нерухомості), повне найменування 
_______________________________________________ балансоутримувача 
майна та його код згідно з ЄДРПОУ)
Дата оцінки ___ 20__ р.
Дата оцінки, встановлена для __________________________________(мета 
оцінки)
_________ 20__ р.
На підставі наданих вихідних даних визначено розмір збитків:

Наймену-
вання 
майна

Балансова 
залишкова 

вартість 
майна, тис. 
гривень**

Дата введен-
ня індексу цін 

виробників 
промислової 
продукції за 

галузями про-
мисловості або 
індексу цін на 
будівельно-

монтажні роботи

Індекс цін 
виробників 

промислової 
продукції за 

галузями 
промисловості 
або індекс цін 
на будівельно-

монтажні 
роботи

Коефіцієнт 
індексації

Розмір 
збитків

__________ (посада оцінювача (членів 
комісії), що провів (провели) оцінку) _______ (підпис) _________ (ініціали та 

прізвище)

* Зазначається необхідне.
** У разі відсутності відомостей про балансову залишкову вартість або 

якщо така вартість дорівнює нулю на колишню дату оцінки, у графі 2 зазна-
чаються відомості про балансову (переоцінену) вартість майна, зменшену 
на 50 відсотків.

Зразок
ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________________ (посада упо-

вноваженої особи державного органу (органу місцевого самоврядування, 
державного (комунального) підприємства, суб'єкта господарювання)

М. П.
________________________(підпис) (ініціали та прізвище)_____ 20__ р.
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АКТ 
оцінки збитків, які завдано суб'єкту господарювання (державі, 

територіальній громаді в особі)*
________________________________________________________________ 
повне найменування державного органу (органу місцевого самоврядування, 
_____________________________________________________, державного 
(комунального) підприємства, суб'єкта господарювання) внаслідок 
неправомірних дій з грошовими коштами в розмірі: ____________________
___________________________________________ гривень (сума словами)
Дата оцінки ___ 20__ р.
Дата завдання майнової шкоди внаслідок ____________________(суть 
неправомірних дій)______ 20__ р.
На підставі наданих вихідних даних визначено розмір збитків:

Дата введення 
облікової ставки 
Національного 

банку

Строк дії об-
лікової став-

ки, днів**

Річний розмір 
облікової став-

ки, відсотків

Щоденний розмір 
облікової ставки, 

відсотків

Коефіцієнт 
індексації

1 2 3 4 5
Таким чином, розмір збитків становить:

___ х ____ = _____ (сума грошових коштів) (коефіцієнт індексації) (розмір збитків)

________ (посада оцінювача (членів 
комісії), що провів (провели) оцінку) _______ (підпис) _______ (ініціали та 

прізвище)

* Зазначається необхідне.
** Для першого періоду зазначається строк дії облікової ставки з ураху-

ванням дати завдання майнової шкоди; для останнього періоду зазначаєть-
ся строк дії облікової ставки з урахуванням дати оцінки.».
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ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України  
від 26 вересня 2001 р. N 1266 

ПОРЯДОК 
обчислення середньої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення) для розрахунку виплат 
за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням 

Загальні положення 
1. Цей Порядок визначає правила обчислення середньої заробітної пла-

ти (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загально-
обо в'яз ко вим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, 
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням і від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі 
- страхові виплати) у разі настання страхового випадку, а також оплати 
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підпри-
ємства, установи, організації чи фізичної особи, яка використовує працю 
найманих працівників. 

Відповідно до цього Порядку здійснюється також обчислення середньої 
заробітної плати (грошового забезпечення) у разі, коли застрахованим осо-
бам відповідно до законодавства встановлюються додаткові виплати понад 
розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок безробіття.

2. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи та органі-
зації незалежно від форми власності та господарювання, військові частини 
Збройних Сил, внутрішніх військ, інших військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, органи та підрозділи Держприкордонслужби, 
органи СБУ, підрозділи Держспецтрансслужби, Служби зовнішньої розвідки, 
органи і підрозділи Держспецзв'язку, органи внутрішніх справ та податкової 
міліції, органи і підрозділи цивільного захисту, які виплачують грошове забез-
печення, а також на воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування), 
створені відповідно до законодавства на постійній основі, на фізичних осіб, 
які використовують працю найманих працівників (далі - роботодавці), осіб, 
які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими догово-
рами, осіб, які беруть участь у страхуванні на добровільних засадах, та осіб, 
які сплачують єдиний податок.

Розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата 
(дохід, грошове забезпечення) 

3. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна 
плата (дохід) для розрахунку страхових виплат (крім страхування на випа-
док безробіття) та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за 
рахунок коштів роботодавця, є період роботи за останнім основним місцем 
роботи (зайняття підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового 
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випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала стра-
хові внески або за неї сплачувалися страхові внески. 

Для страхування на випадок безробіття розрахунковим періодом, за який 
обчислюється середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення), є пе-
ріод (періоди) роботи за основним місцем роботи (проходження служби), а у 
разі його відсутності - період (періоди) зайняття підприємницькою, адвокат-
ською, нотаріальною, творчою або іншою діяльністю, пов’язаною з одержан-
ням доходу безпосередньо від такої діяльності, виконання робіт (надання 
послуг) згідно з цивільно-правовими договорами перед настанням страхово-
го випадку (реєстрація особи в державній службі зайнятості як безробітної), 
протягом якого сплачено страхові внески. 

4. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна 
плата (дохід, грошове забезпечення) для застрахованих осіб (включаючи 
осіб, які працюють неповний робочий день (робочий тиждень) та добровіль-
но застрахованих осіб), є останні шість календарних місяців (з першого до 
першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок 
(для страхування на випадок безробіття - в якому припинено дію трудово-
го договору або особу знято з обліку у державного реєстратора як суб’єкта 
підприємницької діяльності, припинення адвокатської, нотаріальної, творчої 
або іншої діяльності, закінчення проходження служби; для страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання осіб, у 
яких через деякий час погіршився стан здоров’я у зв’язку з раніше отрима-
ним ушкодженням здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві 
або професійного захворювання - період роботи за останнім основним міс-
цем роботи перед настанням тимчасової непрацездатності.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середній дохід для роз-
рахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття особам, які викону-
вали роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, є 
останніх шість календарних місяців (з першого до першого числа), що пере-
дують місяцю, в якому настав страховий випадок (реєстрації особи в дер-
жавній службі зайнятості як безробітної) незалежно від кількості укладених 
договорів та строку їх дії (приклад наведено у додатку 1). 

Для осіб, які брали участь у страхуванні на випадок безробіття на добро-
вільних засадах, розрахунковим періодом для обчислення середнього до-
ходу, для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття є остан-
ніх шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують 
місяцю, в якому настав страховий випадок (реєстрації особи в державній 
службі зайнятості як безробітної), і протягом яких особа сплачувала страхові 
внески (приклад наведено у додатку 1). 

Для осіб, які працювали (працюють) на підприємствах, в організаці-
ях, робота яких пов’язана із сезонним характером виробництва відповідно 
до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. N 278 (278-97-п) (Офіційний 
вісник України, 1997 р., число 14, с. 18; 1999 р., N 48, ст. 2363; 2002 р., N 51, 
ст. 2318), та для осіб, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим 
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зняттям Чорнобильської атомної електростанції з експлуатації, при призна-
ченні частини допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість виплат 
за страхуванням на випадок безробіття, за розрахунковий період береться 
12 календарних місяців підряд (з першого до першого числа), що передують 
місяцю, в якому настав страховий випадок (для страхування на випадок без-
робіття - в якому припинено дію трудового договору) (приклад наведено у 
додатку 1). 

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких за-
страхована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацез-
датність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медич-
ним висновком), виключаються з розрахункового періоду (приклад наведено 
у додатку 1). 

Для осіб, які отримують грошове забезпечення, місяці тимчасової непра-
цездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не виключаються 
з розрахункового періоду. 

5. Якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески 
або за неї сплачувалися страхові внески менш як 6 календарних місяців, се-
редня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється за фак-
тично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа), в яких 
сплачено страхові внески.

6. У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові 
внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний мі-
сяць, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється 
за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку, крім 
розрахунку допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народжен-
ням та похованням (приклад наведено у додатку 1). 

У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові вне-
ски або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць, 
середня заробітна плата (дохід) для розрахунку допомоги по вагітності та 
пологах за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням та похованням, обчислюється з на-
рахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не вище 
за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності 
в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, відповідно в 
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (за даними 
Держкомстату) та не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, встанов-
лений законом у місяці настання страхового випадку. 

За вибором особи для розрахунку допомоги по вагітності та пологах се-
редня заробітна плата (дохід) може обчислюватися за декількома місцями 
роботи сумарно за шість календарних місяців у 12-місячному періоді перед 
настанням страхового випадку. У такому випадку обчислення середньої за-
робітної плати (доходу) здійснюється робочими органами відділень Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до 
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пункту 17 цього Порядку на підставі довідок про середню заробітну плату 
(дохід), що подаються (надсилаються) застрахованою особою. 

У разі коли у застрахованої особи після набуття права на призначення 
страхової виплати за страхуванням від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, одно-
часно виникло право на призначення іншої страхової виплати, під час обчис-
лення середньої заробітної плати для визначення розміру іншої страхової 
виплати береться розрахунковий період, за яким обчислювалася середня 
заробітна плата для призначення попередньої страхової виплати.

Виплати, з яких обчислюється середня заробітна плата (дохід, грошове 
забезпечення) 

7. Середня заробітна плата (грошове забезпечення) застрахованої особи 
обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, 
що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються 
згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону 
України “Про оплату праці” (108/95-ВР) (грошового забезпечення, розмір 
якого визначається згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють 
порядок та умови його виплати), та підлягають обкладанню податком з до-
ходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо 
сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких 
сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування. 

У разі коли розмір заробітної плати (грошового забезпечення) підвищу-
ється згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, у зв’язку з чим заробіт-
на плата (грошове забезпечення) перераховується за попередні періоди, 
обчислення середньої заробітної плати (грошового забезпечення) для роз-
рахунку розміру допомоги по безробіттю і виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, здій-
снюється з урахуванням суми донарахованої заробітної плати (грошового 
забезпечення) окремо за кожний місяць, за який здійснено перерахунок. 

Середній дохід для розрахунку виплат за страхуванням на випадок без-
робіття застрахованої особи, яка виконувала роботи (надавала послуги) 
згідно з цивільно-правовим договором, визначається виходячи з розміру 
щомісячного доходу у розрахунковому періоді, з якого сплачено страхові 
внески. 

{Установити, що до сум фактичних витрат на оплату праці (для ро-
ботодавців) чи сум оплати праці (для найманих працівників), що обчислю-
ються відповідно до пункту 7 не включаються суми виплат, що здійсню-
ються згідно із Законом України “Про реструктуризацію заборгованості 
з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педа-
гогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчаль-
них закладів” (1994-15) згідно з Постановою КМ N 745 (745-2006-п) від 
25.05.2006} 
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8. Середній дохід добровільно застрахованої особи обчислюється ви-
ходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку), з якого сплачувалися 
страхові внески. 

9. До середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) 
включається заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) у межах мак-
симальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу, грошового 
забезпечення) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються 
страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 

У разі коли застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді 
не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка 
у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), 
для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні 
виплати, що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами 
законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними актами 
норми, в такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу. 

У разі поновлення на роботі працівника, який був звільнений з роботи 
без законної підстави (незаконно переведений на іншу роботу) з виплатою 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу (різниці в заробітній пла-
ті за час виконання нижче оплачуваної роботи), середня заробітна плата 
обчислюється виходячи із сум, що припадають на місяці розрахункового 
періоду. 

10. Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку 
застрахована особа не мала заробітку (грошового забезпечення) з поважних 
причин, що зазначені у пункті 4 цього Порядку, або якщо страховий випадок 
настав у перший день роботи, середня заробітна плата (грошове забезпе-
чення) для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тим-
часової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається вста-
новленої працівникові на момент настання страхового випадку. 

У разі коли на підприємстві, в установі та організації встановлено непо-
вний робочий день (робочий тиждень), середня заробітна плата обчислю-
ється виходячи з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), 
встановленої працівникові на момент настання страхового випадку, що від-
повідає його графіку роботи (приклад наведено у додатку 1). 

12. У разі коли на дату встановлення медико-соціальною експертною ко-
місією ступеня втрати застрахованою особою професійної працездатності 
минуло більше року з дня настання страхового випадку, середня заробітна 
плата обчислюється виходячи з розміру заробітної плати перед настанням 
нещасного випадку на виробництві або перед звільненням з роботи (пере-
ходом на іншу роботу), з якою пов’язане професійне захворювання, з ураху-
ванням її коригування, що провадиться робочим органом виконавчої дирек-
ції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань, за формулою 

З = З(н) х С: М,
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де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, у гривнях; 
З(н) - середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих 

в економіці України, за календарний рік, що передує року з якого признача-
ється страхова виплата; 

С - сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний 
місяць розрахункового періоду (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6);

М - кількість календарних місяців у розрахунковому періоді. 
У разі відсутності на момент призначення страхових виплат даних про 

середньомісячну заробітну плату найманих працівників, зайнятих в еконо-
міці України, за попередній рік береться фактична середньомісячна заро-
бітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за місяці 
попереднього року з наступним перерахунком її після надходження даних 
про середньомісячну заробітну плату найманих працівників, зайнятих в еко-
номіці України, за календарний рік, що передує року, з якого призначається 
страхова виплата. 

Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць у роз-
рахунковому періоді, який враховується при призначенні страхових виплат, 
визначається за формулою 

К = З(в): З(с),
де К - коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи; 
З(в) - заробітна плата застрахованої особи, з якої сплачено страхові вне-

ски та яка враховується при призначенні страхових виплат за місяць, за який 
розраховується коефіцієнт заробітної плати; 

З(с) - середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в економіці 
України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати. 

Якщо у місяці, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, за-
страхована особа працювала неповний календарний місяць, середня заро-
бітна плата працівників, зайнятих в економіці України, застосовується не за 
місяць, а пропорційно кількості днів, фактично відпрацьованих застрахова-
ною особою в зазначеному місяці, виходячи із числа робочих днів, обчисле-
них у середньому за рік (21,0). 

У разі подання застрахованою особою для призначення страхових ви-
плат довідки про заробітну плату за період до 1 січня 1992 р. при обчисленні 
коефіцієнта заробітної плати середня заробітна плата за рік у відповідному 
періоді вважається середньомісячною заробітною платою працівників, за-
йнятих в економіці України, відповідного року. 

Дані про середню заробітну плату працівників, зайнятих в економіці 
України, за роками та місяцями відповідного року доводяться до робочих 
органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України виконавчою 
дирекцією Фонду на підставі даних Держкомстату. 

У разі коли на час звернення за страховою виплатою документи про за-
робітну плату застрахованої особи до ушкодження здоров’я не збереглися, 
середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру середньої заро-
бітної плати за відповідною професією (посадою). За відсутності на підпри-
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ємстві відповідної професії (посади) середня заробітна плата обчислюється 
виходячи з розміру середньої заробітної плати за аналогічною професією 
(посадою) на підприємстві, на якому працювала застрахована особа, але не 
менше розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на дату 
встановлення потерпілому МСЕК стійкої втрати професійної працездатності. 
Відсутність документів про заробітну плату підтверджується довідкою робо-
тодавця або відповідного архіву. 

У разі відсутності у потерпілого на час звернення за страховою виплатою 
довідки про його заробітну плату у зв’язку з ліквідацією підприємства, уста-
нови чи організації середня заробітна плата обчислюється виходячи з діючої 
місячної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогіч-
ною професією (посадою) в галузі, але не менше розміру мінімальної заро-
бітної плати, визначеного законом на дату встановлення потерпілому МСЕК 
ступеня втрати професійної працездатності. 

У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання (практики) 
для призначення застрахованій особі страхових виплат середня заробіт-
на плата обчислюється виходячи з встановленої на підприємстві тарифної 
ставки (посадового окладу) за тією професією (спеціальністю), яку ця особа 
здобувала, але не нижче тарифної ставки найменшого розряду за відповід-
ною професією. 

Якщо у період виробничого навчання (практики) застрахована особа 
одержувала заробітну плату, середня заробітна плата для призначення 
страхових виплат обчислюється (за її згодою) виходячи з розміру заробітної 
плати за цей період. За бажанням застрахованої особи середня заробітна 
плата може бути обчислена виходячи з розміру заробітної плати до початку 
виробничого навчання (практики). 

У разі повторного ушкодження здоров’я в одного роботодавця середня 
заробітна плата обчислюється (за бажанням потерпілого) за відповідні роз-
рахункові періоди, що передували першому або повторному ушкодженню 
здоров’я. Сума щомісячної страхової виплати в такому разі призначається 
згідно із ступенем втрати професійної працездатності, що встановлюється 
МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров’я. 

Якщо повторне ушкодження здоров’я застрахованої особи настало 
з вини іншого роботодавця, а ступінь втрати професійної працездатності 
встановлено МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров’я, середня 
заробітна плата для щорічного її коригування та перерахування страхових 
виплат обчислюється виходячи з розміру заробітної плати в розрахункових 
періодах перед настанням страхових випадків пропорційно встановленому 
ступеню втрати професійної працездатності за кожним страховим випад-
ком. 

У разі встановлення причинного зв’язку смерті застрахованої особи з 
ушкодженням здоров’я відповідно до законодавства середня заробітна пла-
та для призначення суми одноразової допомоги сім’ї обчислюється виходячи 
з розміру середньої заробітної плати, яка була визначена при останньому 
перерахунку страхових виплат.
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12-1. У разі коли на дату призначення допомоги по безробіттю минуло 
більше року з дня звільнення особи, у якої зберігається право на допомо-
гу по безробіттю, середня заробітна плата може обчислюватися (за її ба-
жанням) виходячи з розміру середньої заробітної плати особи відповідно до 
пункту 12 цього Порядку.

Обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечен-
ня) для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасо-
вої непрацездатності за рахунок коштів роботодавця.

13. У випадках, не пов’язаних із застосуванням підсумованого обліку 
робочого часу або обліку робочого часу в годинах та встановленням не-
повного робочого дня в місяцях розрахункового періоду, за який обчислю-
ється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допо-
мога, для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тим-
часової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується 
середньоденна заробітна плата (дохід) за відпрацьований час або за один 
календарний день. 

14. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) об-
числюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробіт-
ної плати (оподатковуваного доходу, грошового забезпечення), з якої сплачу-
валися страхові внески: 

на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді - за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тим-
часовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням 
та похованням (у частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездат-
ності), і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван-
ня, які спричинили втрату працездатності в частині призначення допомоги 
по тимчасовій непрацездатності (крім розрахунку страхових виплат добро-
вільно застрахованим особам) та для оплати перших п’яти днів тимчасової 
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця; 

на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування 
календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова не-
працездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по до-
гляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за 
медичним висновком для розрахунку допомоги по вагітності та пологах за 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витрата-
ми, зумовленими народженням та похованням) - за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням на випадок безробіття і від нещасно-
го випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для 
осіб, робочий час яких у зв’язку з особливостями умов праці не піддається 
точному обліку, для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робо-
та вдома, страховий агент тощо), та для добровільно застрахованих осіб та 
осіб, які сплачують єдиний податок за усіма видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування” (приклад наведено у додатку 1). Для 
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, календарні 
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дні тимчасової непрацездатності і відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 
з розрахункового періоду не виключаються

на кількість календарних днів у розрахунковому періоді - за страхуванням 
на випадок безробіття для осіб, які виконували роботи (надавали послуги) 
згідно з цивільно-правовими договорами (приклад наведено у додатку 1).

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід, грошове за-
безпечення) не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) 
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) та оподатковуваного до-
ходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один 
день (годину), яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в 
останньому місяці розрахункового періоду: 

на норму робочого часу цього місяця - за загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими народженням та похованням (у частині 
призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності), і від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності, в частині розрахунку допомоги по тимчасовій непра-
цездатності (крім розрахунку страхових виплат добровільно застрахованим 
особам) та для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за 
рахунок коштів роботодавців; 

на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) - для розрахунку 
допомоги по вагітності та пологах за загальнообов’язковим державним со-
ціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням та похованням, за страхуванням на 
випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тим-
часовій непрацездатності), для осіб, робочий час яких у зв’язку з особливос-
тями умов праці не піддається точному обліку, осіб, які робочий час розподі-
ляють на свій розсуд (робота вдома, страховий агент тощо), для добровільно 
застрахованих осіб та осіб, які сплачують єдиний податок за всіма видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі коли середня заробітна плата (грошове забезпечення) обчислю-
ється відповідно до пункту 10 цього Порядку, середньоденна заробітна плата 
(грошове забезпечення) за один календарний день визначається шляхом ді-
лення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини на середньомісяч-
ну кількість календарних днів (30, 44), а за один робочий день (годину) - на 
середньомісячну кількість робочих днів (годин), установлену на підприємстві 
(у структурному підрозділі або за індивідуальним графіком роботи). 

У разі коли страхові виплати призначаються виходячи з розміру серед-
ньомісячної заробітної плати, середньомісячна заробітна плата обчислюєть-
ся шляхом множення середньої заробітної плати за один календарний день 
на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Якщо середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзацу тре-
тього пункту 9 цього Порядку, середньоденна заробітна плата за один ро-
бочий день (годину) визначається шляхом ділення нарахованої заробітної 
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плати на середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на під-
приємстві (у структурному підрозділі) у розрахунковому періоді.

15. У разі коли робочий час підсумовується або його облік ведеться в 
годинах, а також, коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислю-
ється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомо-
га, встановлюється неповний робочий день, для розрахунку застрахованій 
особі допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується 
середньогодинна заробітна плата.

16. Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом ділення на-
рахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьо-
ваних годин застрахованою особою у зазначений період. 

17. У разі коли застрахованій особі страхові виплати призначаються у 
робочих органах виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування на підставі довідок про середню заро-
бітну плату (дохід, грошове забезпечення) за основним місцем роботи, за 
сумісництвом та за виконання робіт (надання послуг) згідно з цивільно-
правовими договорами, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпе-
чення) обчислюється зазначеними робочими органами сумарно (приклад 
наведено у додатку 1). 

Якщо за основним місцем роботи в усіх місяцях розрахункового періоду 
особа не працювала з поважних причин, зазначених у пункті 4 цього Порядку, 
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) 
для розрахунку допомоги по безробіттю та страхової виплати у зв’язку із 
стійкою втратою професійної працездатності внаслідок нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання здійснюється з урахуванням 
суми посадового окладу (тарифної ставки) за кожний місяць розрахункового 
періоду за основним місцем роботи та суми заробітної плати (доходу, грошо-
вого забезпечення), отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом та за 
цивільно-правовими договорами (приклади наведено у додатку 1). 

У разі коли застрахованій особі страхові виплати призначаються в ро-
бочому органі виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття і така особа перед настан-
ням страхового випадку працювала на кількох підприємствах або на одно-
му підприємстві з перериванням трудових відносин чи виконувала роботи 
(надавала послуги) за декількома цивільно-правовими договорами або ви-
конувала роботи за різними видами зайнятості, середня заробітна плата 
(дохід, грошове забезпечення) обчислюється таким робочим органом сумар-
но за шість календарних місяців (менш як шість календарних місяців) у 12-
місячному періоді перед настанням страхового випадку, не враховуючи повні 
календарні місяці (з першого до першого числа) перерви в роботі, на підставі 
довідок про середню заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), почи-
наючи з останнього місця роботи (виконання робіт (надання послуг) згідно з 
цивільно-правовими договорами, зайняття підприємницькою, адвокатською, 
нотаріальною, творчою або іншою діяльністю. 
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Для осіб, які працювали на декількох підприємствах, в установах, органі-
заціях, робота яких пов’язана із сезонним характером виробництва, сумарне 
обчислення середньої заробітної плати здійснюється на підставі довідок про 
середню заробітну плату за шість календарних місяців, починаючи з остан-
нього місця роботи. 

У разі коли обчислення середньої заробітної плати здійснюється сумарно 
на підставі декількох довідок про середню заробітну плату, місяці розрахун-
кового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа 
не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка 
у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), 
виключаються з розрахунку. 

Якщо особа у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку 
(дня реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної) працюва-
ла на останньому місці роботи не менше ніж 26 календарних тижнів, середня 
заробітна плата розраховується на підставі довідки з такого місця роботи. 

Неповні календарні місяці, зазначені у довідках, включаються до розра-
хункового періоду (приклади наведено у додатку 1).

18. Середньоденний дохід добровільно застрахованої особи за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втра-
ту працездатності, обчислюється за формулою: 

Д = СВ: К: Т х 100%,
де Д - середньоденний дохід; 
СВ - сума страхових внесків за розрахунковий період; 
К - кількість календарних днів за розрахунковий період; 
Т - страховий тариф класу професійного ризику, до якого належить вид 

діяльності застрахованої особи. 
19. Для застрахованих осіб, які сплачують єдиний податок з фізичних осіб 

- суб’єктів підприємницької діяльності, середньоденний дохід, з якого призна-
чаються страхові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зу-
мовленими народженням та похованням, і за загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням на випадок безробіття, обчислюється за формулою 

Д = П х В: С: К,
де Д - середньоденний дохід; 
П - розмір податку за розрахунковий період, що сплачує особа (без ураху-

вання збільшення ставки єдиного податку за кожного найманого працівника 
або члена сім’ї); 

В - відсоток суми встановленого розміру податку, що перераховується 
до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності або 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випа-
док безробіття;

С - розмір страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
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зумовленими народженням та похованням, або на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування на випадок безробіття, визначений Законом 
України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного 
соціального страхування” (2213-14); 

К - кількість календарних днів за розрахунковий період. 
20. Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати за перших п’ять 

днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розрахо-
вується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої вста-
новлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його 
наявність передбачено законодавством, на кількість: 

календарних днів, що підлягають оплаті, - за страхуванням на випадок 
безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю-
вання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій 
непрацездатності), для допомоги по вагітності та пологах за страхуванням 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням, а також для добровільно застрахованих осіб та 
осіб, які сплачують єдиний податок, - для всіх страхових виплат; 

днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, уста-
нови, організації (структурного підрозділу підприємства, установи, організації 
або за індивідуальним графіком роботи), - для допомоги по тимчасовій не-
працездатності та оплати за перших п’ять днів тимчасової непрацездатності 
за рахунок коштів роботодавця (приклади наведено у додатку 1).

21. Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові випла-
ти у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності та пологах та 
оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ро-
ботодавця здійснюються на підставі копії листка непрацездатності, виданого 
в установленому порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за осно-
вним місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним 
місцем роботи. 

Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за сумісництвом, 
для призначення страхової виплати у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності, вагітністю та пологами, оплати перших п’яти днів тимчасової 
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця додатково до документів, 
зазначених в абзаці першому цього пункту, додаються довідки про середню 
заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом. 

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем робо-
ти за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахун-
ковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися 
страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин), а для роз-
рахунку допомоги по вагітності та пологах - на кількість календарних днів у 
відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи. 

Якщо особа у розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом 
не працювала кілька днів, що припадають на розрахунковий період за осно-
вним місцем роботи для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатнос-
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ті, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів 
роботодавця, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за 
місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої 
у розрахунковому періоді заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої 
сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні міся-
ці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин), а для розрахунку 
допомоги по вагітності та пологах - на кількість календарних днів за місцем 
роботи за сумісництвом. 

У цьому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються страхові 
виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та 
за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір 
максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), оподат-
ковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування (приклад наве-
дено у додатку 1). 

Порядок видання довідки про середню заробітну плату (дохід, гро-
шове забезпечення) 22. Довідка про середню заробітну плату (дохід) ви-
дається роботодавцем за вимогою застрахованої особи або робочих органів 
виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на підставі платіжних відомостей та інших документів про на-
раховану заробітну плату.

Для призначення виплат у разі настання безробіття військовослужбов-
цям та іншим особам, які отримували грошове забезпечення, довідка про 
грошове забезпечення видається військовими комісаріатами, де такі особи 
перебувають на обліку, або військовими частинами та установами, де такі 
особи проходили службу. 

Якщо підприємством, установою, організацією розрахунок середньої за-
робітної плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності 
чи допомоги по вагітності та пологах провадиться автоматизовано, розділ 
листка непрацездатності “Довідка про заробітну плату” може не заповню-
ватися, а до листка непрацездатності додається розрахунок середньої за-
робітної плати, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та 
печаткою. 

23. Довідка про оподатковуваний дохід добровільно застрахованим осо-
бам видається державними податковими органами за місцем проживання 
зазначених осіб на підставі декларацій, поданих в установленому законо-
давством порядку. 

Застраховані особи, які сплачують єдиний податок з фізичних осіб - суб’єктів 
підприємницької діяльності, подають робочим органам виконавчих дирекцій 
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування довідку 
про сплату встановленого розміру податку, що видається органом державної 
податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку. 

Розрахунки середнього доходу зазначеним у цьому пункті особам здій-
снюють робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. 



158

Якщо підприємство (установа, організація), на якому працювала особа, 
ліквідовано, довідка про середню тарифну ставку (посадовий оклад) за від-
повідною або аналогічною професією (посадою) видається місцевим орга-
ном з питань праці та соціального захисту населення, а у разі відсутності 
в цьому органі таких відомостей - центральним органом виконавчої влади, 
який координує діяльність галузі, до якої належали ліквідовані підприємство, 
установа чи організація. 

25. Довідка про середню заробітну плату (дохід), з якої сплачено страхові 
внески, для розрахунку страхових виплат складається за формою згідно з 
додатками 2-6.

26. Робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування мають право перевіряти обґрунтуван-
ня видачі довідок про середню заробітну плату, достовірність зазначених у 
них відомостей шляхом звіряння даних, зазначених у довідках, з відомос-
тями про нараховану заробітну плату на підприємствах, в установах чи ор-
ганізаціях або з базою даних персоніфікованого обліку застрахованих осіб 
Пенсійного фонду та базою даних ДПА.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації  
України 23.12.2010 N 996 

ПОРЯДОК 
складання Звіту про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт 

1. Вимоги щодо надання коштів на відрядження встановлено підпунктом 
140.1.7 пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України (2755-
17) (далі - Кодекс) та іншими нормативно-правовими актами, пов’язаними із 
службовими відрядженнями у межах України та за кордон. 

2. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 
(далі - Звіт), подається до закінчення п’ятого банківського дня, що настає 
за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує 
виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок подат-
кового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

За наявності надміру витрачених коштів така сума повертається платни-
ком податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх 
видала, до або під час подання зазначеного звіту.

Дія абзаців першого та другого цього пункту поширюється також на ви-
трати, пов’язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових 
дій, оплачених з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, 
банківських або іменних чеків, інших платіжних документів.

При цьому, якщо під час службового відрядження платник податку отри-
мав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає Звіт і повертає суму 
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надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після за-
вершення відрядження. Відрядженій особі - платнику податку, який застосу-
вав платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, і строк 
подання Звіту не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних при-
чин роботодавець (самозайнята особа) може продовжити такий строк до 20 
банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між 
відповідними звітними документами). 

3. Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів 
протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк (до закінчення 
третього або п’ятого, а в окремих випадках десятого чи двадцятого банків-
ського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує відряджен-
ня або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та 
за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт), 
то така сума підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб від-
повідно до пункту 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу (2755-17) за рахунок 
будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповід-
ний місяць. У разі недостатності суми доходу - за рахунок оподатковуваних 
доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку. 

4. У разі коли платник податку припиняє трудові або цивільно-правові від-
носини з особою, що видала такі кошти, сума податку на доходи фізичних осіб 
утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу під час 
проведення остаточного розрахунку, а у разі недостатності суми такого до-
ходу непогашена частина податку включається до податкового зобов’язання 
платника податку за наслідками звітного (податкового) року.

Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим внаслідок смер-
ті чи визнання платника податку судом безвісно відсутнім або оголошення 
судом померлим, така сума утримується під час нарахування доходу за 
останній для такого платника податку податковий період, а в непогашеній 
частині визнається безнадійною до сплати. 

5. Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримала 
такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у само-
зайнятої особи. До суми перевищення не включаються та не оподаткову-
ються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових 
чи безготівкових коштів, наданих платнику податку під віт роботодавцем на 
організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, 
придбання та розповсюдження подарунків у межах граничного розміру та-
ких витрат, передбаченого у розділі III Кодексу (2755-17), що здійснені таким 
платником та/або іншими особами з рекламними цілями.

Фізична особа, що отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: 
“Звіт перевірено”, “Залишок унесений (перевитрата видана) у сумі за касо-
вим ордером”, бухгалтерських проводок, розрахунку суми утриманого подат-
ку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які 
заповнюються особою, що надала такі кошти; “Звіт затверджено”, які підпи-
суються керівником (податковим агентом). 

Директор Департаменту оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяк 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату України 13.01.2004 N 5 Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 р. за N 114/8713 

ІНСТРУКЦІЯ 
зі статистики заробітної плати 

Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України “Про державну 
статистику” та “Про оплату праці” з урахуванням міжнародних рекомен-
дацій у системі статистики оплати праці й стандартів Системи націо-
нальних рахунків (СНР 93). 

1. Загальні положення 
1.1. Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення 

показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень з 
метою одержання об’єктивної статистичної інформації про розміри та струк-
туру заробітної плати найманих працівників.

Інструкція не застосовується для визначення складових фонду оплати пра-
ці як бази (об’єкта) для нарахування внесків до фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

Дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, відділення, 
представництва та інші відособлені структурні підрозділи (далі - підприємства). 

1.2. Відповідно до положень Закону України “Про оплату праці” (далі - 
Закон) заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
вираженні, яку за трудовим договором власник або вповноважений ним ор-
ган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

1.3. Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосову-
ється показник фонду оплати праці.

До фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівни-
кам у грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за від-
працьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану 
роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

Фонд оплати праці складається з:
фонду основної заробітної плати;
фонду додаткової заробітної плати;
інших заохочувальних та компенсаційних виплат. 
1.4. У формах державних статистичних спостережень відображаються 

нарахування працівникам підприємства у відповідності до розрахунково-
платіжних документів незалежно від терміну їхніх фактичних виплат. 
Зазначені суми наводяться до утримання прибуткового податку та внесків 
працівників на обов’язкове державне соціальне страхування. 

1.5. Програми державних статистичних спостережень передбачають об-
лік фонду оплати праці, нарахованого всім працівникам, а також виділення 
фонду штатних працівників, які перебувають в обліковому складі підприєм-
ства, та поділ його на складові.



161

Фонд оплати праці інших категорій працівників (сумісників або тих осіб, 
які зайняті за договорами цивільно-правового характеру) розподіляється на 
складові на загальних підставах згідно з Інструкцією. При цьому суми оплати 
праці вищезгаданих категорій у формах державних статистичних спостере-
жень відображаються у фонді оплати працівників позаоблікового складу та 
не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати штатних праців-
ників облікового складу підприємства.

При визначенні фонду оплати праці штатних працівників із загальної суми 
фонду оплати праці також виключаються суми, нараховані працівникам, які 
перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за 
дитиною, вибраним до органів первинної профспілкової організації, звільне-
ним з роботи на момент здійснення нарахувань.

Фонд оплати праці працівників, прийнятих на постійну роботу за направ-
ленням державної служби зайнятості згідно з договором з роботодавцем про 
надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштуван-
ня безробітних, ураховується на загальних підставах згідно з Інструкцією. 

1.6. Під час заповнення форм державних статистичних спостережень 
слід мати на увазі такі особливості обліку та відображення суми фонду опла-
ти праці:

1.6.1. Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до 
останнього числа місяця). Наприклад, суми нарахувань за час відпусток, на 
відміну від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляються пропорційно 
часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.

1.6.2. Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній 
період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, вияв-
ленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у 
якому були здійснені нарахування.

1.6.3. Усі види нарахувань в іноземній валюті перераховуються в націо-
нальній валюті за курсом національного банку України на дату їхнього на-
рахування. 

2. Фонд оплати праці 
2.1. Фонд основної заробітної плати
Фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за ви-

конану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробіт-
ку, обслуговування, посадових обов’язків). До його складу належать:

2.1.1. Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм 
праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників 
та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включа-
ючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво.

2.1.2. Суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу 
доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у разі, 
якщо вони є основною заробітною платою.

2.1.3. Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших за-
собів масової інформації, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх 
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праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановоч-
ної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві.

2.1.4. Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у 
випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при не-
виконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, 
не з вини працівника.

2.1.5. Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

2.1.6. Оплата праці за час перебування у відрядженні (не включає відшко-
дування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат 
на наймання житлового приміщення).

2.1.7. Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі 
оплати праці.

У разі виплати заробітної плати натурою відповідно до статті 23 Закону 
для відображення у звітах видана продукція оцінюється за цінами не вище 
собівартості в розмірі, що не перевищує 50 відсотків нарахованої заробітної 
плати за місяць.

У формах державних статистичних спостережень, крім показника оплати 
праці, у натуральній формі міститься показник проданої продукції в рахунок 
заробітної плати. Він заповнюється у разі, якщо в рахунок грошової оплати 
працівникам підприємства застосовують продаж продукції як власного ви-
робництва, так і отриманої за бартером або безготівкові розрахунки за по-
слуги, надані працівникам (комунальні та інші). При цьому заповнення по-
казника фонду оплати праці здійснюється згідно з нарахуваннями.

2.1.8. Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебува-
ють у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприєм-
ством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт:

згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір 
підряду (за винятком фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності);

згідно з обов’язками особам, які є членами спостережної ради або реві-
зійної комісії акціонерного товариства;

згідно з договорами між підприємствами про надання робочої сили (без-
робітним за виконання громадських робіт, учням та студентам, які проходять 
виробничу практику на підприємстві чи залучені на тимчасову роботу на пе-
ріод канікул). 

2.2. Фонд додаткової заробітної плати
Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гаран-

тійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, 
пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До складу фонду до-
даткової заробітної плати входять:

2.2.1. Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окла-
дів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

суміщення професій (посад);• 
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;• 
виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;• 
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роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих • 
умовах праці;
інтенсивність праці;• 
роботу в нічний час;• 
керівництво бригадою;• 
високу професійну майстерність;• 
класність водіям (машиністам) транспортних засобів;• 
високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям;• 
виконання особливо важливої роботи на певний термін;• 
знання та використання в роботі іноземної мови;• 
допуск до державної таємниці;• 
дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги держав-• 
них службовців, кваліфікаційні класи суддів;
науковий ступінь;• 
нормативний час пересування у шахті (руднику) від ствола до місця робо-• 
ти і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах;
роботу на територіях радіоактивного забруднення;• 
інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включа-• 
ючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати.
2.2.2. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають сис-

тематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, указа-
них у пп.2.3.2).

2.2.3. Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до та-
рифної ставки (окладу, посадового окладу).

2.2.4. Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні у роз-
мірах та за розцінками, установленими чинним законодавством.

2.2.5. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку з 
роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі 
організації праці, при підсумованому обліку робочого часу і в інших випадках, 
передбачених законодавством.

2.2.6. Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі 
тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до 
місцезнаходження підприємства (пункту збору) - місця роботи і назад, перед-
бачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі 
через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств.

2.2.7. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати праців-
ників.

2.2.8. Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у 
зв'язку з порушенням термінів її виплати.

2.2.9. Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників від-
повідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг зв'язку 
та суми коштів на відшкодування їхньої оплати.

2.2.10. Витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам 
залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту 
та міського електротранспорту.
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2.2.11. Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, об-
мундирування, що може використовуватися поза робочим місцем та залиша-
ється в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу 
форменого одягу за зниженими цінами.

2.2.12. Оплата за невідпрацьований час:
оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щоріч-• 
них (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівни-
кам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством;
оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодав-• 
ством), наданих відповідно до колективного договору;
оплата додаткових відпусток у зв'язку з навчанням та творчих відпусток;• 
оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України • 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»;
суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи пра-• 
цівників, за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі 
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи • 
на щойно введених у дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених 
у загальних кошторисах будівництва;
оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законо-• 
давством, оплата пільгового часу неповнолітнім;
оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або гро-• 
мадських обов'язків, якщо вони виконуються в робочий час;
оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпо-• 
чинку, що надаються після кожного дня здавання крові, або днів, приєд-
наних за бажанням працівника до щорічної відпустки;
оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огля-• 
ду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі 
на обстеженні;
оплата простоїв не з вини працівника. • 
2.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають винагороди та 

премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й ма-
теріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які 
провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. До них нале-
жать:

2.3.1. Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним за-
конодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений 
робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допо-
моги по частковому безробіттю), брали участь у страйках.

2.3.2. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають 
одноразовий характер. Зокрема:

винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу • 
років (стаж роботи);
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премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними сис-• 
темами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду;
премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння • 
та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і до-
строково виробничих потужностей й об'єктів будівництва, своєчасну по-
ставку продукції на експорт та інші;
премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;• 
одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці • 
(наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій, так і натураль-
ній формі);
грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперерв-• 
ну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових 
обов'язків;
вартість безкоштовно наданих працівникам акцій;• 
кошти, спрямовані на викуп майна працівниками з моменту їх персоніфі-• 
кації, а також суми вартості майна, яке розподіляється між членами ко-
лективу в разі ліквідації (реорганізації, перепрофілювання) підприємства 
(крім випадків розподілу майна між засновниками підприємства).
2.3.3. Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана 

всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним ста-
ном, крім сум, указаних у п.3.31).

2.3.4. Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі:
витрати в розмірі страхових внесків підприємств (крім випадків, зазна-• 
чених у п.3.5) на користь працівників, пов'язаних з добровільним страху-
ванням (особистим, страхуванням майна). Указані суми включаються до 
фонду оплати праці в тому місяці, коли провадяться перерахунки стра-
ховій компанії;
оплата або дотації на харчування працівників, у тому числі в їдальнях, бу-• 
фетах, профілакторіях;
оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах;• 
вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпо-• 
чинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок 
коштів підприємства (крім випадків, указаних у п.3.2);
вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівни-• 
ками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом за-
гального користування;
інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та на-• 
йманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонемен-
тів у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, 
суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не 
передбачених чинним законодавством). 

3. Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці 
3.1. Внески підприємств на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. 
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3.2. Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів 
державного соціального страхування:

допомога по тимчасовій непрацездатності;• 
допомога по вагітності та пологах;• 
допомога при народженні дитини;• 
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;• 
допомога на поховання;• 
оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення;• 
допомога по частковому безробіттю. • 
3.3. Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок 

коштів підприємства, установи, організації. 
3.4. Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, уста-

новлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для 
догляду за дитиною, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми). 

3.5. Внески підприємств згідно з договорами добровільного медичного та 
пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей. 

3.6. Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з дію-
чим законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомо-
гу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам). 

3.7. Надбавки та доплати до державних пенсій працюючим пенсіонерам. 
3.8. Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору. 
3.9. Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звіль-

ненні. 
3.10. Витрати на платне навчання працівників і членів їхніх сімей, не 

пов'язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством 
та навчальним закладом. 

3.11. Видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України 
на виплату та доставку пільгових пенсій. 

3.12. Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від 
Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп.2.2.1, 2.2.12). 

3.13. Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів під-
приємства, що виплачується за рішенням суду. 

3.14. Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення 
та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім зазначеної у 
пп.2.1.3.

Винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та 
їхнє використання. 

3.15. Витрати на відрядження: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, 
витрати на наймання житлового приміщення.

Компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на робо-
ту в іншу місцевість згідно чинним законодавством. 

3.16. Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових 
окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджу-
вальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких викону-
ється вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний 
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(пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством. 
3.17. Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського 

та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної 
авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових 
витрат, що виплачуються в період відрядження. 

3.18. Витрати на харчування учасників спортивних заходів, у тому чис-
лі суддів, на час перебування на спортивних змаганнях та навчально-
тренувальних зборах у межах установлених норм. 

3.19. Вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття 
та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних за-
собів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування 
витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивіду-
ального захисту в разі невидачі їх адміністрацією. 

3.20. Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персональ-
но не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для 
виконання виробничих завдань (у зв'язку зі специфікою роботи). 

3.21. Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, 
так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв). 

3.22. Компенсації працівникам за використання для потреб виробництва 
власного інструменту та особистого транспорту. 3.23. Вартість подарунків до 
свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників. 

3.24. Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім витрат на за-
робітну плату, зазначених у пп.2.2.12):

витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах та • 
установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідго-
товки кадрів;
стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, на-• 
правленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у 
вищі навчальні заклади;
оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;• 
витрати, пов'язані з організацією навчального процесу (придбання учбо-• 
вого матеріалу, оренда приміщень). 
3.25. Стипендії, що призначаються згідно з діючим законодавством, ви-

датним діячам науки, освіти та культури, фізичної культури та спорту, ін-
формаційної галузі, олімпійським і параолімпійським чемпіонам, видатним 
спортсменам і тренерам з олімпійських видів спорту, талановитим і перспек-
тивним спортсменам, молодим ученим, та інші державні стипендії. 

3.26. Довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента 
академії наук. 

3.27. Витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів та 
утримання громадських служб (крім оплати праці працівників, які їх обслу-
говують).

Витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енер-
го- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), бу-
дівництво гаражів для працівників. 
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3.28. Позики, видані працівникам підприємств для поліпшення житлових 
умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства. 

3.29. Вартість житла, переданого у власність працівникам. 
3.30. Витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, 

які були надані установами охорони здоров'я (крім виплат, зазначених у 
пп.2.3.3). 

3.31. Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприєм-
ством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату 
лікування, оздоровлення дітей, поховання. 

3.32. Суми матеріальної та благодійної допомоги, виплачені особам, які 
не перебувають у трудових відносинах з підприємством. 

3.33. Суми матеріальної допомоги як у грошовій, так і натуральній формі 
незалежно від її розміру, що надається на підставі рішень Уряду України у 
зв'язку зі стихійним та екологічним лихом, аваріями та катастрофами міс-
цевими органами державної виконавчої влади, профспілками, благодійними 
фондами та іноземними державами. 

3.34. Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, 
Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управління 
державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань, осіб начальницького і рядового складу органів вну-
трішніх справ, кримінально-виконавчої системи, податкової міліції України, 
державної пожежної охорони Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ката-
строфи. 

3.35. Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності 
підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від 
здавання в оренду землі. Зазначені виплати відображаються у формах дер-
жавних статистичних спостережень окремо. 

4. Середня заробітна плата 
4.1. Середніми показниками номінальної заробітної плати є:
4.1.1. Середня заробітна плата одного штатного працівника облікового 

складу, що визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці 
штатних працівників на середньооблікову кількість цих працівників за відпо-
відний період (місяць, квартал, півріччя, рік).

4.1.2. Середня заробітна плата на одного працівника в еквіваленті по-
вної зайнятості, що визначається діленням суми нарахованого фонду оплати 
праці найманих працівників (штатних та позаштатних) на їхню середню кіль-
кість в еквіваленті повної зайнятості за відповідний період.

4.1.3. Середня заробітна плата на одну оплачену або відпрацьовану 
годину, що визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці 
штатних працівників на кількість оплачених або відпрацьованих цими праців-
никами людино-годин за відповідний період.

У разі визначення заробітної плати за відпрацьовану годину з фонду 
оплати праці виключаються нарахування за невідпрацьований час. 
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4.2. Для визначення середньомісячної величини заробітної плати за квар-
тал (рік) або будь-який інший період отриману величину заробітної плати за 
квартал (рік) необхідно розділити на кількість місяців у періоді. 

4.3. Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших нара-
хувань, виходячи з розмірів середньої заробітної плати, здійснюється згідно 
з чинним законодавством. 

Начальник управління статистики праці Н.В.Григорович 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом 
Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. N 69 

ІНСТРУКЦІЯ 
по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 

коштів і документів та розрахунків 

1. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерсько-
го обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями 
та госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство) незалежно від форм 
власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань. 

2. Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підпри-
ємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі 
строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім 
випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

3. Проведення інвентаризації є обов'язковим:
а) при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації 

майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в 
акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодав-
ством;

б) перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цін-
ностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 
жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих 
об'єктів основних фондів може проводитись один раз у три роки, а бібліо-
течних фондів - за рішенням керівника підприємства один раз на п'ять років 
або щорічно з охопленням інвентаризацією не менше 20 відсотків одиниць 
бібліотечного фонду з обов'язковим завершенням розпочатої інвентаризації 
цього майна в структурному підрозділі (у матеріально відповідальної осо-
би) протягом тридцяти днів; в) при зміні матеріально відповідальних осіб (на 
день прийому-передачі справ);

г) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей 
(на день встановлення таких фактів);
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д) за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого 
документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення 
такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у тер-
мін, зазначений у належним чином оформленому документі зазначених ор-
ганів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа; 

е) у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після за-
кінчення явищ);

є) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату пере-
дачі). Інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх 
структурних підрозділів в межах одного органу, до сфери управління якого 
входять ці підприємства;

ж) у разі ліквідації підприємства.
4. При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності проведення 

інвентаризації обов'язково у разі зміни керівника колективу (бригадира), ви-
буття з колективу (бригади) більше половини його членів, а також за вимогою 
хоча б одного члена колективу (бригади).

5. У випадках, коли проведення інвентаризації є обов'язковим, інвентари-
зації підлягають також майно і матеріальні цінності, що не належать підпри-
ємству, та облік яких ведеться на позабалансових рахунках.

6. У разі одержання відмови постачальника задовольнити претензію 
щодо недовантаження товарів або при одержанні від покупця претензії щодо 
недовантаження товарів проводиться вибіркова інвентаризація тих товарів, 
на які заявлені вказані претензії.

7. Основними завданнями інвентаризації є:
а) виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних ак-

тивів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших гро-
шових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі;

б) установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлен-
ня фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

в) виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили 
свою первісну якість, застарілих фасонів і моделів, а також матеріальних 
цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються;

г) перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та гро-
шових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів;

д) перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фон-
дів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів 
і фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному 
та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і креди-
торської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх пе-
ріодів, забезпечень та резервів наступних витрат і платежів. 

8. У разі проведення раптових інвентаризацій всі товарно-матеріальні 
цінності підготовляються до інвентаризації у присутності інвентаризаційної 
комісії, в інших випадках - завчасно. Вони повинні бути згруповані, розсор-
тировані та розкладені за назвами, сортами, розмірами, у порядку, зручному 
для підрахунку.
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9. Інвентаризація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводить-
ся відповідно до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та 
зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої нака-
зом Міністерства фінансів України від 6 квітня 1998 року N 84,зареєстрованоїу 
Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за N 271/2711.

10. Проведення інвентаризації у випадках, передбачених підпунктом «а» 
пункту 3 цієї Інструкції, та регулювання інвентаризаційних різниць здійснюєть-
ся у порядку, встановленому Положенням про інвентаризацію майна держав-
них підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна дер-
жавних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається 
після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158.

11. Проведення інвентаризації в інших випадках та регулювання інвен-
таризаційних різниць здійснюється в порядку, наведеному в пункті 10 цієї 
Інструкції, з урахуванням таких особливостей.

11.1. Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах, розпо-
рядчим документом їх керівника створюються постійно діючі інвентаризацій-
ні комісії у складі керівника структурних підрозділів, головного бухгалтера, 
які очолюються керівником підприємства або його заступником.

У разі проведення інвентаризації за судовим рішенням або на підставі на-
лежним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має 
право вимагати проведення такої інвентаризації, посадові особи відповідного 
органу (за їх згодою) можуть бути присутні при проведенні інвентаризації. 

11.2. На підприємствах, де через великий обсяг робіт проведення інвента-
ризації не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього про-
ведення інвентаризації у місцях збереження та виробництва розпорядчим 
документом керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні 
комісії у складі інженера, технолога, механіка, виконавця робіт, товарознав-
ця, економіста, бухгалтера та інших досвідчених працівників, які добре зна-
ють об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік. Робочі інвентаризаційні 
комісії очолюються представником керівника підприємства, який призначив 
інвентаризацію. 

Забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії у 
тих самих матеріально відповідальних осіб одного й того ж працівника два 
роки підряд. Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної 
комісії та у присутності матеріально відповідальної особи.

11.3. Постійно діючі інвентаризаційні комісії:
проводять профілактичну роботу по забезпеченню збереження ціннос-• 
тей, заслуховують на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів 
з цього питання;
організовують проведення інвентаризацій і здійснюють інструктаж членів • 
робочих інвентаризаційних комісій;
здійснюють контрольні перевірки правильності проведення інвентариза-• 
цій, а також вибіркові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у 
місцях зберігання та переробки в міжінвентаризаційний період. 
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Основними завданнями перевірок і вибіркових інвентаризацій в міжін-
вентаризаційний період є здійснення контролю за збереженням цінностей, 
дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх зберігання і 
ведення первинного обліку;

перевіряють правильність визначення інвентаризаційних різниць, об-
грунтованість пропозицій щодо заліків пересортиці цінностей в усіх місцях 
їх збереження;

при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації 
та в інших випадках проводять за дорученням керівника підприємства по-
вторні суцільні інвентаризації;

розглядають письмові пояснення осіб, які допустили нестачу чи псування 
цінностей або інші порушення, і свої пропозиції щодо регулювання виявлених 
нестач та втрат від псування цінностей, заліку внаслідок пересортиці відобра-
жають у протоколі. В протоколі мають бути наведені відомості про причини і 
про осіб, винних у нестачах, втратах і лишках та про вжиті до них заходи.

11.4 Робочі інвентаризаційні комісії:
здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, ко-• 
штів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного ви-
робництва у місцях зберігання та виробництва;
разом з бухгалтерією підприємства беруть участь у визначенні результатів • 
інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за 
пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного убутку;
вносять пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання і від-• 
пуску товарно-матеріальних цінностей, поліпшенню обліку та контролю 
за їх зберіганням, а також реалізації непотрібних підприємству матеріаль-
них цінностей і майна;
несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведен-• 
ня інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повно-
ту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні 
залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, 
цінних паперів та заборгованості в розрахунках;
оформляють протокол із зазначенням у ньому стану складського госпо-• 
дарства, результатів інвентаризації і висновків щодо них, пропозицій про 
залік нестач та лишків за пересортицею, списанню нестач в межах норм 
природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування 
цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втра-
там і нестачам.
11.5. Якщо матеріально відповідальні особи виявляють після інвента-

ризації помилки в інвентаризаційних описах, вони повинні негайно (до від-
криття складу, комори, відділу, секції тощо) заявити про це інвентаризаційній 
комісії, яка після перевірки вказаних фактів та їх підтвердження проводить 
виправлення помилок.

11.6. Контрольні перевірки інвентаризації повинні проводитись постійно 
діючою інвентаризаційною комісією з участю членів робочих інвентаризацій-
них комісій і матеріально відповідальних осіб після закінчення інвентаризації, 
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але обов'язково до відкриття складу (комори, секції тощо), де проводилась 
інвентаризація. При цьому перевіряються з опису найбільш цінні матеріальні 
цінності та ті, що користуються підвищеним попитом.

При виявленні значних розходжень між даними інвентаризаційного опису 
і даними контрольної перевірки призначається новий склад робочої інвен-
таризаційної комісії для проведення повторної суцільної інвентаризації цін-
ностей.

Керівник підприємства повинен терміново по доповіді постійно діючої 
інвентаризаційної комісії розглянути питання про відповідальність першого 
складу робочої інвентаризаційної комісії, яка допустила порушення при про-
веденні інвентаризації цінностей.

Результати контрольних перевірок інвентаризацій оформляються актом 
(додаток N 1). Реєстрацію проведених контрольних перевірок здійснює бух-
галтерія у спеціальній книзі (додаток N 2).

11.7. В інвентаризаційних відомостях наводяться дані про дату придбан-
ня чи спорудження не відображених у бухгалтерському обліку основних за-
собів. При інвентаризації перевіряється наявність документів на земельні 
ділянки, водоймища та інші об'єкти природних ресурсів, що підтверджують 
право власності підприємства на них. При виявленні придатних для вико-
ристання об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, 
постійно діючою (робочою) інвентаризаційною комісією оформлюється про-
позиція про визначення їх справедливої та ліквідаційної вартості. 

При перевірці фактичної наявності цінних паперів установлюються пра-
вильність їх оформлення, реальність вартості відображених у балансі під-
приємства цінних паперів, повнота і своєчасність відображення в бухгалтер-
ському обліку доходів з фінансових інвестицій.

Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із за-
значенням назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості, термінів 
їх погашення.

Інвентаризація цінних паперів, переданих підприємством на зберігання 
спеціальним організаціям (депозитарій, банк), полягає у звірянні залишків, 
відображених на відповідних рахунках бухгалтерського обліку підприємства, 
з даними виписок спеціальних організацій.

11.8. При інвентаризації товарно-матеріальних цінностей:
а) їх переважування, обмір, підрахунок проводиться у порядку розміщен-

ня цінностей у даному приміщенні, не допускаючи безладного переходу ко-
місії від одного виду цінностей до іншого.

При зберіганні товарно-матеріальних цінностей в різних ізольованих при-
міщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація прово-
диться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до 
приміщення опломбується і комісія переходить у наступне приміщення;

б) інвентаризаційні описи складаються окремо на товарно-матеріальні 
цінності, що знаходяться в дорозі, не оплачені у строк покупцями відван-
тажені товари і цінності, та на ті, що перебувають на складах інших підпри-
ємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці);
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в) кількість цінностей і товарів, що зберігаються в непошкодженій упаков-
ці постачальника, може визначатися на підставі документів при обов'язковій 
перевірці в натурі частини вказаних цінностей;

г) на прибуткових документах на товарно-матеріальні цінності, що на-
дійшли на об'єкт і прийняті під час його інвентаризації матеріально відпові-
дальною особою у присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її 
голови робиться відмітка «після інвентаризації» з посиланням на дату опису, 
де записані ці цінності;

д) на видаткових документах про товарно-матеріальні цінності, які від-
пущені зі складу під час інвентаризації з дозволу керівника підприємства і 
головного бухгалтера у присутності членів інвентаризаційної комісії за під-
писом її голови, робиться відмітка, та вони заносяться до окремого опису в 
порядку, аналогічному для цінностей, що надійшли під час інвентаризації;

е) допускається складання групових інвентаризаційних описів малоцін-
них та швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування 
працівників, із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб (на яких 
ведуться особові картки) з їх розпискоюв опису.

При інвентаризації бібліотечних фондів:
а) інвентаризаційною комісією визначається спосіб проведення інвента-

ризації; виявляються помилки, допущені при шифруванні документів, роз-
становці фонду, оформленні видачі документів користувачам, а також вста-
новлюється заборгованість користувачів перед бібліотекою, виявляються 
дублетні документи, документи, що не відповідають профілю комплектуван-
ня фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, та документи, що потребують 
ремонту, оправи тощо;

б) у разі встановлення факту відсутності документа проводиться його 
розшук у строк, визначений правилами користування бібліотекою щодо ко-
ристування документом читачем, але не більше тридцяти днів. {Підпункт 
11.8 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 
832 від 05.08.2010 }

11.9. При інвентаризації незавершеного виробництва, незавершеного ка-
пітального будівництва і незавершеного ремонту:

а) в інвентаризаційних описах вказується найменування заділу, стадія 
або ступінь їх готовності, кількість або обсяг робіт;

б) сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, що перебувають біля 
робочих місць і не піддавались обробці, до опису незавершеного виробни-
цтва не включаються, а фіксуються в описах матеріальних цінностей або в 
окремих описах;

в) кількість сировини і матеріалів, що входять до складу неоднорідної 
маси або суміші в незавершеному виробництві, визначається технічними 
розрахунками у порядку, передбаченому галузевими інструкціями з питань 
планування, обліку і калькулювання собівартості продукції;

г) інвентаризаційна комісія повинна перевірити чи не значиться у скла-
ді незавершеного капітального будівництва устаткування, що передане до 
монтажу, а фактично не розпочате монтажем, а також стан об'єктів, що за-



175

консервовані, і будівництво яких тимчасово припинено, виявити причини і 
підстави для їх консервації;

д) на збудовані об'єкти, що фактично введені в дію повністю або частко-
во, але прийняття і введення в дію яких не оформлено належними докумен-
тами, а також на завершені, але з якихось причин не введені в дію об'єкти в 
окремих інвентаризаційних актах вказуються причини затримки оформлення 
здачі в експлуатацію вказаних об'єктів. 

11.10. Інвентаризація витрат майбутніх періодів, забезпечень та резер-
вів майбутніх витрат і платежів полягає в перевірці обгрунтованості залишку 
вказаних сум на дату інвентаризації, відповідності затвердженому розпоряд-
чим документом керівника підприємства переліку створюваних забезпечень 
та резервів, для чого: 

а) залишок забезпечення на оплату відпусток, включаючи відрахування 
на державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року 
визначається за розрахунком, який базується на кількості днів невикориста-
ної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати 
праці працівників.

Середньоденна оплата праці визначається відповідно до законодавства.
б) при інвентаризації забезпечення на виплату передбаченої законодав-

ством винагороди за вислугу років уточнюється розмір забезпечення, який 
не повинен перевищувати суми нарахованої винагороди, і підлягає відне-
сенню на витрати виробництва і обігу; 

в) до суми забезпечень на оплату відпусток і винагороди за вислугу років 
додаються відрахування за встановленими нормативами на державне со-
ціальне страхування з цих сум;

г) інвентаризація страхового резерву небанківської фінансової установи, 
що створюється для покриття ризиків неповернення основного боргу за кре-
дитами, полягає в обгрунтуванні відповідності залишку вказаного резерву 
граничному розміру такого резерву на дату інвентаризації, який обчислю-
ється за Методикою формування небанківськими фінансовими установами 
резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, 
гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами за-
боргованості, визнаними нестандартними, затвердженою розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 
червня 2004 року N 912, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 
червня 2004 року за N 782/9381; 

д) залишку забезпечення на виробничі затрати для підготовчих робіт на 
підприємствах промисловості з сезонним виробництвом на кінець року не 
повинно бути. При складанні річного звіту затрати, пов'язані з обслугову-
ванням та управлінням виробництва, які були включені до собівартості про-
дукції у кошторисно-нормалізованому порядку, що визначається галузеви-
ми інструкціями з планування, обліку і калькулювання собівартості, повинні 
бути приведені у відповідність з фактичними витратами на утримання та 
експлуатацію устаткування, загальновиробничими і загальногосподарськи-
ми витратами;
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е) інвентаризаційна комісія за документами встановлює і включає до опи-
су суму, що підлягає відображенню на рахунку обліку витрат майбутніх періо-
дів і резерву сумнівних боргів.

є) перевірка правильності визначення залишку інших видів резервів на 
кінець року проводиться відповідно до галузевих вказівок, погоджених з 
Міністерством фінансів України.

11.11. При інвентаризації розрахунків:
а) всім дебіторам підприємства-кредитори повинні передати виписки про 

їх заборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвер-
дження реальності заборгованості. Підприємства-дебітори зобов'язані про-
тягом десяти днів з дня отримання виписок підтвердити заборгованість або 
заявити свої заперечення;

б) на суми заборгованості постачальників з невідфактурованих поста-
вок після їх перевірки бухгалтерія повинна зажадати від постачальників 
розрахунково-платіжні документи. Постачальники зобов'язані подати покуп-
цям такі документи або повідомити причини щодо їх неподання чи про від-
сутність такої заборгованості;

в) на рахунках обліку розрахунків з покупцями і замовниками, постачаль-
никами і підрядчиками, іншими дебіторами і кредиторами повинні залишати-
ся виключно погоджені суми.

В окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені 
або залишились не з'ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами ві-
дображаються кожною стороною у своєму балансі в сумах, що випливають із 
записів у бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними.

Зацікавлена сторона зобов'язана передати матеріали про розбіжності на 
вирішення відповідних органів;

г) суми за розрахунками з установами банків, фінансовими і податковими 
органами повинні бути погоджені з ними. Залишення в обліку неурегульова-
них сум за цими розрахунками не допускається;

д) до акта інвентаризації розрахунків додається довідка про дебіторську 
і кредиторську заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, 
із зазначенням осіб, винних у минуванні терміну позовної давності дебітор-
ської заборгованості, а також назви і адреси дебіторів або кредиторів, суми, 
причини, дати і підстави виникнення заборгованості.

11.12. При регулюванні інвентаризаційних різниць:
а) взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допу-

щено тільки щодо товарно-матеріальних цінностей однакового найменуван-
ня і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той 
же період, що перевіряється, та однієї і тієї ж особи, яка перевіряється.

Органи державного управління, до відання яких відносяться підприєм-
ства, можуть установлювати порядок, коли такий залік може бути допущений 
стосовно однієї і тієї ж групи товарно-матеріальних цінностей, якщо цінності, 
що входять до її складу, мають схожість за зовнішнім виглядом або упаковані 
в однакову тару (при відпуску їх без розпаковки тари);

б) у разі, коли при заліку нестач лишками при пересортиці вартість цін-
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ностей, що виявились у нестачі, більше вартості цінностей, що виявились у 
надлишку, різниця вартості повинна бути віднесена на винних осіб.

Якщо конкретні винуватці пересортиці не встановлені, то сумові різниці 
розглядаються як нестачі цінностей понад норми природного убутку з відне-
сенням їх до складу інших витрат операційної діяльності. За такими сумови-
ми різницями в протоколах інвентаризаційної комісії повинні бути наведені 
вичерпні пояснення причин, за якими різниці не можуть бути віднесені на 
винних осіб. 

Перевищення вартості цінностей, що виявились у надлишку, проти вар-
тості цінностей, що виявились у нестачі при пересортиці, відноситься на 
збільшення даних обліку відповідних матеріальних цінностей та інших опе-
раційних доходів;

в) протокол інвентаризаційної комісії повинен бути у 5-денний термін роз-
глянутий і затверджений керівником підприємства;

г) затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтер-
ському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, 
але не пізніше грудня місяця звітного року.

Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріаль-
них цінностей визначається відповідно до Закону України «Про визначення 
розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, 
знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, до-
рогоцінного каміння та валютних цінностей» та Порядку визначення розміру 
збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних ціннос-
тей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 
року N 116.

12. У примітках до фінансової звітності наводяться відомості про резуль-
тати проведених у звітному році інвентаризацій за формою, що наведена у 
додатку N 3. 

13. Міністерства і відомства України можуть, враховуючи галузеві особли-
вості, розробляти вказівки по застосуванню цієї Інструкції. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління  
Національного банку України 12.11.2003 N 492 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
17 грудня 2003 р. за N 1172/8493 

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок відкриття, використання і закриття рахунків 

у національній та іноземних валютах
(ВИТЯГ)

1. Загальні положення 
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України «Про банки і 

банківську діяльність» (2121-14), «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» (2346-14) та іншого законодавства України, у тому числі нормативно-
правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття бан-
ками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність 
від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) поточ-
них і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах 
суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, 
нерезидентам-інвесторам, об'єднанню європейських футбольних асоціацій 
(далі - УЄФА), виборчим блокам політичних партій (далі - клієнти).

1.8. Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахун-
ку поточні рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) 
рахунки.

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на дого-
вірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових опе-
рацій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та 
вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належать:
рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються 

у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів 
України;

поточні рахунки типу «Н», що відкриваються в національній валюті офі-
ційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, 
які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;

поточні рахунки типу «П», що відкриваються в національній валюті по-
стійним представництвам; 

поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів.
інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам в упо-

вноважених банках країни відповідно до вимог цієї Інструкції для здійснення 
інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвести-
ції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від 
інвестиційної діяльності в Україні;
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Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клі-
єнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом 
в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під 
визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до 
законодавства України та умов договору.

До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні 
рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення» (1057-15) для накопичення за-
ощаджень на виплату пенсії. 

1.9. Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу уклада-
ються в письмовій формі. Один примірник договору зберігається в банку, а 
другий банк зобов'язаний надати клієнту під підпис.

1.10. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотри-
маною, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок 
вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної 
книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим зако-
ном, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності 
(банківськими правилами) і звичаями ділового обороту.

У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються:
вид банківського вкладу;
сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок;
строк зберігання коштів (за строковим вкладом); 
розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі, умови пере-

гляду їх розміру, відповідальність сторін; 
умови дострокового розірвання договору;
інші умови за погодженням сторін. 
1.11. Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок для форму-

вання статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або 
неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи (у націо-
нальній та/або іноземній валюті) та один поточний рахунок (у національній 
та/або іноземній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без 
створення юридичної особи. 

1.12. Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати в банках України 
інвестиційні рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземних 
валютах у порядку, установленому цією Інструкцією

1.13. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України по-
рядку надіслати повідомлення до відповідного органу державної податкової 
служби про відкриття або закриття поточного/вкладного (депозитного) ра-
хунку такого клієнта:

юридичної особи;
відокремленого підрозділу;
іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України 

зобов'язане сплачувати податки і збори;
фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну 

професійну діяльність.
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Особа, що відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку/представ-
ник власника рахунку/фізична особа, яка відкриває рахунок на користь тре-
тьої особи), зобов'язана письмово повідомити банк про наявність або від-
сутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить 
незалежну професійну діяльність.

Банк має право проводити видаткові операції за рахунком клієнта - юри-
дичної особи, відокремленого підрозділу, іноземного представництва, яке 
відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збо-
ри, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну 
професійну діяльність, починаючи з дати реєстрації отримання банком по-
відомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік 
в органах державної податкової служби (далі - повідомлення).

1.14. Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається дата, що за-
значена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі «Відмітки банку». 

1.15. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) власник рахунку 
- суб'єкт господарювання в місячний строк з дня державної реєстрації цих 
змін має подати до банку документ/копію документа, що підтверджує дер-
жавну реєстрацію зміни місцезнаходження (місця проживання) власника ра-
хунку - суб'єкта господарювання.

У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання, що пов'язане 
із зміною адміністративного району (міста), цей клієнт додатково в місячний 
строк після зняття з обліку органом державної податкової служби за попере-
днім місцезнаходженням має подати документ/копію документа, що підтвер-
джує взяття його на облік органом державної податкової служби за новим 
місцезнаходженням.

Копії документів, зазначених у цьому пункті, зберігаються у справі з юри-
дичного оформлення рахунку.

На підставі поданих документів уносяться відповідні зміни до картки із 
зразками підписів і відбитка печатки (картки із зразками підписів) або пода-
ється нова картка.

1.16. Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чин-
ними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку.

За наявності в банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з по-
даних документів є не чинним, банк відмовляє особі у відкритті рахунку. 

1.17. Копії документів, які вимагає ця Інструкція для відкриття рахунків, 
мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом 
копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив 
оригінали цих документів.

Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території 
іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо 
інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих 
документів мають бути нотаріально засвідченими.

1.18. У разі відкриття поточного рахунку клієнту в його заяві уповнова-
жений працівник банку зазначає дату відкриття та номер рахунку. На заяві 
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клієнта мають бути зазначені підписи одного з керівників банку або уповно-
важеної ним особи, на якого (яку) згідно з внутрішніми положеннями бан-
ку покладено обов'язок приймати рішення про відкриття поточних рахунків 
клієнтів, а також уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до 
внутрішніх положень банку здійснюють перевірку на достовірність і відповід-
ність чинному законодавству документів та копій документів, що подаються 
клієнтом, а також контролюють правильність присвоєння номера рахунку клі-
єнта та його відповідність внутрішньому плану рахунків банку.

Відкриття поточного рахунку клієнту - публічному діячеві або пов'язаній з 
ним особі здійснюється з дозволу керівника банку.

1.19. Тексти заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками 
підписів (за потреби) можуть бути зазначені в договорі банківського рахунку 
між банком і клієнтом - фізичною особою за довільною формою, але із збере-
женням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї Інструкції. 

1.20. Під час відкриття клієнтам поточних рахунків з обмеженими режи-
мами їх використання банки мають забезпечити цих осіб інформацією про 
режим використання цих рахунків у порядку, установленому внутрішніми по-
ложеннями банку.

1.21. Банк зобов'язаний повідомити державного виконавця про відкриття 
нового рахунку клієнта, якщо на кошти, що зберігаються на іншому рахунку 
цього клієнта, відкритому в банку, державним виконавцем накладено публіч-
не обтяження.

З метою забезпечення повідомлення державного виконавця:
банк передає клієнту письмове повідомлення про відкриття нового рахунку 

клієнту та вимагає від клієнта письмове підтвердження про його отримання;
клієнт передає державному виконавцю зазначене повідомлення;
клієнт передає до банку документи, що підтверджують отримання дер-

жавним виконавцем повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту, 
щодо якого в банку є публічне обтяження рухомого майна.

1.22. З документів, які вимагаються від клієнта в разі відкриття рахунків 
цією Інструкцією, формується справа з юридичного оформлення рахунку. 

1.23. Банки та їх клієнти зобов'язані дотримуватися вимог законодавства 
України з питань відкриття та ведення рахунків і цієї Інструкції.

За порушення зазначених вимог банки та їх клієнти несуть відповідаль-
ність, передбачену законодавством України. 

2. Ідентифікація клієнтів 
2.1. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) ра-

хунки. Банки зобов'язані на підставі офіційних документів або засвідчених 
в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати 
клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/фізичних осіб, 
які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому за-
конодавством України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Рахунок клієн-
ту відкривається лише після його ідентифікації банком.
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2.2. Ідентифікація клієнта не є обов'язковою, якщо клієнт уже має рахунки 
в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодав-
ства України.

2.3. Банк з метою ідентифікації резидентів має встановити:
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, се-

рію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату вида-
чі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце пере-
бування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової 
служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі 
за серією та номером паспорта;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, дату на-
родження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує осо-
бу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання 
або місце перебування фізичної особи - підприємця, реквізити банку, у якому 
відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; відомос-
ті про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають 
право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної 
участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; код 
згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; 
реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

Банк з метою ідентифікації нерезидентів має встановити:
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату на-

родження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує осо-
бу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство; відомості про місце 
проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні;

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та реквізи-
ти банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку; відомості про 
органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право 
розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі 
в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи. Банку також 
подається копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового 
реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноважено-
го органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

2.4. Представники клієнта мають подати уповноваженому працівникові 
банку документи, що підтверджують їх повноваження.

2.5. Банк ідентифікує фізичну особу-резидента без пред'явлення доку-
мента, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - плат-
ників податків, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової 
служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі 
за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків.

2.6. Уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває 
рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/фізичної особи, 



183

яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних 
сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має ви-
значити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. 
Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, 
що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в 
справі з юридичного оформлення рахунку.

2.7. Якщо в процесі обслуговування рахунку власник рахунку надає право 
розпорядження рахунком новому представникові, то банк зобов'язаний іден-
тифікувати нового представника в порядку, установленому цією главою.

2.8. Під час укладання договору банківського вкладу або договору бан-
ківського рахунку на користь третьої особи банк ідентифікує особу, яка від-
криває рахунок, а особу, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, 
- під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження 
нею іншим способом наміру використати цей рахунок.

2.9. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, 
крім визначених цією Інструкцією, з метою ідентифікації його особи, змісту 
діяльності та фінансового стану.

Банк зобов'язаний відмовитися від відкриття рахунку, якщо здійснення 
ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства України є немож-
ливим.

3. Порядок відкриття поточних рахунків у національній  
та іноземних валютах суб'єктам господарювання 

3.1. Якщо суб'єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то від-
криття йому поточного рахунку здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) від імені суб'єкта господарювання відкривають 
поточний рахунок, мають: 

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники 
юридичних осіб мають також пред'явити документи, що підтверджують їх по-
вноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, ви-
даний відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх 
реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), 
визначені цією главою Інструкції.

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку 
здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися по-
точним рахунком.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківсько-
го рахунку. 

3.2. Якщо юридична особа не має рахунку в цьому банку, то для відкриття 
їй поточного рахунку потрібно подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керів-
ник юридичної особи або інша уповноважена на це особа; 

копію належним чином зареєстрованого установчого документа (стату-
ту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену ор-
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ганом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних 
осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента 
України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим 
або органу місцевого самоврядування засвідчення не потребують. Юридичні 
особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ 
не подають;

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного ре-
єстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав до-
відку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в ор-
гані державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, 
або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену но-
таріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в 
установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким 
відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної 
особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових 
документів.

Юридична особа, яка використовує найману працю і відповідно до зако-
нодавства України є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страхування (далі - платник єдиного внеску), додатково до 
вищезазначеного у цьому пункті переліку документів має подати копію доку-
мента, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного 
фонду України. Інформацію про те, що юридична особа не використовує на-
йману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити 
в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація. 

3.3. Для відкриття поточного рахунку відокремленого підрозділу, який не 
має рахунків у цьому банку, потрібно подати такі документи: 

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керів-
ник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа; 

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо 
структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до бан-
ку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про 
відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної осо-
би та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, 
чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. У разі одночасного 
відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів 
однієї юридичної особи подаються одне клопотання юридичної особи з ви-
щезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які 
відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для 
формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокрем-
леним підрозділом; 

копію належним чином оформленого положення про відокремлений під-
розділ, засвідчену нотаріально або юридичною особою, що створила від-
окремлений підрозділ;
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копію довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного дер-
жавного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що 
видав відповідну довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого пра-
цівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила 
відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, за-
свідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповно-
важеного працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на 
облік в органі державної податкової служби за місцезнаходженням цього під-
розділу, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підпи-
сом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену но-
таріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить 
відокремлений підрозділ. До картки включаються зразки підписів уповнова-
жених осіб підрозділу, яким відповідно до законодавства України і відповід-
ними документами юридичної особи надано право розпорядження рахунком 
та підписування розрахункових документів.

Відокремлений підрозділ, який має окремий баланс, самостійно здій-
снює розрахунки із застрахованими особами і відповідно до законодавства 
України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку 
документів має подати копію документа, що підтверджує взяття відокрем-
леного підрозділу на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію 
про те, що відокремлений підрозділ не є платником єдиного внеску, клієнт 
зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку 
«Додаткова інформація». 

3.4. Якщо фізична особа-підприємець не має рахунків у цьому банку, 
то для відкриття поточного рахунку їй потрібно подати до банку такі до-
кументи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 3), що підписана фізич-
ною особою-підприємцем; копію документа, що підтверджує взяття фізичної 
особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчену 
органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого 
працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця 
на облік в органі Пенсійного фонду України; картку із зразками підписів (до-
даток 4). 

Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника бан-
ку або нотаріально. 

3.5. Професійна спілка або об'єднання профспілок (далі - профспілка), 
яка не має рахунків у цьому банку, для відкриття поточного рахунку подає до 
банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керів-
ник профспілки або інша уповноважена на це особа; 

копію статуту (положення) профспілки, засвідчену нотаріально;
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копію довідки про внесення профспілки до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, 
або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену но-
таріально або вищою за статусом профспілковою організацією, в установ-
леному порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповід-
но до законодавства України або установчих документів профспілки надано 
право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів.

Профспілка, яка легалізувалася шляхом повідомлення на відповідність 
заявленому статусу, крім вищезазначених документів, має подати копію сві-
доцтва про легалізацію профспілки у відповідному органі виконавчої влади, 
засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповно-
важеного працівника банку. Інформацію про те, що профспілка не легалізо-
вана, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в 
рядку «Додаткова інформація».

Первинній організації профспілок, яка вперше відкриває рахунок у цьому 
банку, для відкриття поточного рахунку потрібно подати до банку документи, 
визначені цим пунктом Інструкції для профспілок, крім копії довідки про вне-
сення організації до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України.

Копія статуту (положення) профспілки, подана її первинною організацією, 
може бути засвідчена вищою за статусом профспілковою організацією або 
нотаріально. 

Первинні організації легалізованих профспілок додатково до вищезазна-
чених документів мають подати копію свідоцтва про легалізацію профспілки 
у відповідному органі виконавчої влади, засвідчену органом, що його видав, 
або нотаріально чи вищим профспілковим органом.

Інформацію про те, що профспілка, до якої належить первинна організа-
ція, не легалізована, цей клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття 
поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація». 

3.6. Орендне підприємство, яке не має в цьому банку рахунків, для від-
криття поточного рахунку подає до банку документи, зазначені в пункті 3.2 
цієї Інструкції, а також копію договору оренди, засвідчену нотаріально. 

3.7. Довірче товариство, яке не має в цьому банку рахунків, для відкрит-
тя поточного рахунку подає до банку документи, передбачені пунктом 3.2 
цієї Інструкції, та укладає з банком договір на відкриття та обслуговування 
банківського рахунку відповідно до Типового договору на обслуговування ко-
мерційним банком довірчого товариства, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 24.12.93 N 583 (z0047-94) і постановою Правління 
Національного банку України від 18.02.94 N 30 (v0030500-94) та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 17.03.94 за N 47/256. 

3.8. Військові частини, установи й організації Збройних Сил України, 
Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони держав-
ного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління 
державної охорони України та інших центральних органів виконавчої влади, 
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які мають у своєму підпорядкуванні військові формування [далі - військові 
частини (установи)], які не мають у цьому банку рахунків, для відкриття по-
точного рахунку подають до банку документи, передбачені пунктом 3.2 цієї 
Інструкції, крім копії установчого документа. 

3.9. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку поточний раху-
нок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного 
оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку (зокрема, по-
точного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в 
іноземній валюті) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про від-
криття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із 
зразками підписів і відбитка печатки (картки із зразками підписів). Додатково 
до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкрива-
ється новий поточний рахунок відокремленого підрозділу

3.10. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку вкладний (де-
позитний) рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа 
з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття поточного рахунку тако-
му клієнту потрібно додатково подати заяву про відкриття поточного рахунку 
та картку із зразками підписів і відбитка печатки (картку із зразками підписів), 
засвідчену в установленому порядку. 

4. Особливості відкриття поточних рахунків 
4.1. З метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича коопера-

ція, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються 
на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку 
відкривається один поточний рахунок.

Уповноважена учасниками договору особа (особи) подає до банку такі 
документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповно-
важеною учасниками договору особою;

копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;
рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право 

розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахун-
ком, що оформляється у формі довіреності;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену 
нотаріально. У картці наводяться зразки підписів осіб, які мають право роз-
поряджатися цим рахунком, і зразок відбитка печатки учасника договору, 
якому за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність надано 
право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим 
рахунком;

копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної по-
даткової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної 
особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом 
уповноваженого працівника банку.

Відмітка банку про відкриття рахунку робиться на титульній сторінці пер-
шого примірника договору (контракту).
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Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, уста-
новленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів гос-
подарювання

4.2. Під час відкриття поточного рахунку для формування статутного 
фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фон-
ду) суб'єкта господарювання - юридичної особи (крім банків) подаються:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповно-
важеною засновниками (учасниками) особою;

один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідче-
на нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду 
(статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого докумен-
та подається договір/рішення про створення акціонерного товариства або 
його копія, засвідчена нотаріально; 

рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається пра-
во розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахун-
ком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо 
хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа). Замість оригіналу 
довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально; 

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), у якій наво-
диться зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право 
розпорядчого підпису. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчу-
ється підписом уповноваженого працівника банку.

У разі відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду 
(статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновни-
ком (учасником) якого є одна особа, подаються:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Інформація про те, що 
рахунок відкривається для формування статутного фонду (статутного або 
складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) 
якого є одна особа, зазначається в рядку «Додаткова інформація» заяви про 
відкриття поточного рахунку;

один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвід-
чена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного фон-
ду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого доку-
мента подається рішення про заснування акціонерного товариства або його 
копія, засвідчена нотаріально картка із зразками підписів і відбитка печатки 
(додаток 2). Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується під-
писом уповноваженого працівника банку;

довіреність або копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та 
розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкриваєть-
ся особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.

На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для форму-
вання статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або 
неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи до його 
державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціону-
вати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених 
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пунктом 3.2 цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення про взяття 
рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходжен-
ням суб'єкта господарювання - юридичної особи. У разі відмови в державній 
реєстрації суб'єкта господарювання - юридичної особи або в інших випад-
ках, передбачених законодавством України, на підставі листа із зазначенням 
причини закриття рахунку, підписаного уповноваженою засновниками (учас-
никами) особою, кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок 
закривається. Якщо засновником (учасником) господарського товариства є 
одна особа, то лист із зазначенням причини закриття рахунку підписується 
цією особою або уповноваженою нею особою. 

4.3. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу ново-
створюваного банку подаються такі документи:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана особою, 
уповноваженою укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) 
банку;

один примірник оригіналу договору/рішення про створення банку у фор-
мі публічного акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотарі-
ально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу но-
востворюваного кооперативного банку подається витяг з протоколу зборів 
засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої 
укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідче-
ний нотаріально; 

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). У картці наво-
диться зразок підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від 
імені засновників (учасників) банку. Картка приймається без відбитка печатки 
і засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

Цей рахунок використовується для акумулювання (у випадках, передба-
чених законодавством України) коштів засновників (учасників) новостворю-
ваного банку з метою формування статутного капіталу банку до часу їх вне-
сення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку або 
територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку. 
Після перерахування коштів на накопичувальний рахунок або повернення 
коштів засновникам (учасникам) цей рахунок закривається на підставі заяви 
про закриття рахунку, що підписана особою, уповноваженою укладати до-
говори та діяти від імені засновників (учасників) банку. 

4.4. Відкриття поточного рахунку з метою акумуляції коштів для виїзду 
на лікування за кордон здійснюється в порядку, передбаченому Положенням 
про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 за N 991 (991-95-п).

4.5. Фізична особа, яка відкриває поточний рахунок для провадження не-
залежної професійної діяльності, зобов'язана подати банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);
копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження 

незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/дозвіл/ серти-
фікат тощо);
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копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить 
незалежну професійну діяльність, на облік в органі державної податкової 
служби;

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка прова-
дить незалежну професійну діяльність, на облік в органі Пенсійного фонду 
України;

картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються під-
писом уповноваженого працівника банку або нотаріально.

Кошти за поточним рахунком фізичної особи, яка провадить незалежну 
професійну діяльність, використовуються відповідно до порядку, установле-
ного для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарю-
вання».

4.6. У випадках, визначених законодавством України, юридична особа 
може відкрити поточний рахунок з правом розпорядження ним іншими юри-
дичними особами.

Для відкриття цього рахунку юридична особа подає до банку документи, 
зазначені в пункті 3.2 цієї Інструкції, крім картки із зразками підписів і від-
битка печатки.

Додатково до визначеного переліку документів до банку подаються:
картки із зразками підписів і відбитка печатки тих юридичних осіб, які ма-

тимуть право розпорядження рахунком. Ці картки мають бути складені та 
засвідчені відповідно до вимог глави 18 цієї Інструкції; 

документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на під-
ставі яких банк може ідентифікувати відповідно до законодавства України 
юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ідентифікація 
представників цих юридичних осіб здійснюється в порядку, визначеному гла-
вою 2 цієї Інструкції. 

5. Використання коштів за поточними рахунками суб'єктів  
господарювання

5.1. За поточними рахунками, що відкриваються банками суб'єктам господа-
рювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових 
операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України. 

5.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господа-
рювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законо-
давства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення 
поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення ін-
вестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої дер-
жавної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів 
(позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних 
інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для прове-
дення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку 
на здійснення валютних операцій.

5.3. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за-
раховуються такі кошти:
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а) через розподільні рахунки:
у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами 

Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валю-
ти на території України; 

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника 
рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на тери-
торію України і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну (у 
ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про при-
йняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в упо-
вноваженому банку); перераховані з-за кордону нерезидентами за зовніш-
ньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

перераховані з-за кордону нерезидентами за придбані в резидента об-
лігації зовнішньої державної позики;

перераховані з-за кордону нерезидентами як повернення позик в інозем-
ній валюті, отриманих від резидентів, а також, які були розміщені резидента-
ми на вклади (депозити) за кордоном;

повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були пере-
раховані раніше;

перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який ви-
ступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам - 
суб'єктам господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, 
доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж продукції, 
робіт, послуг;

перераховані з рахунку резидента-посередника, яким за дорученням влас-
ника рахунку на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агент-
ських угод здійснюється продаж продукції, робіт, послуг нерезиденту, у сумі ва-
лютної виручки від такого продажу, яка надійшла від нерезидента;перераховані 
з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні 
платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з до-
говором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через 
їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами 
технічної допомоги;

перераховані як благодійний внесок юридичними особами-нерезидентами 
(у тому числі через їх представництва в Україні) та фізичними особами-
нерезидентами; 

перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на викорис-
тання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на терито-
рії України (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають 
відповідні повноваження відповідно до законодавства України);

перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів 
(зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповід-
ні повноваження відповідно до законодавства України). Під час отримання 
коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана 
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судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти 
(посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть 
бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань пе-
ред фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-
нерезиденту;

перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям-резидентам 
за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх ста-
тутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність. Під час отримання 
коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана 
судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти 
(посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть 
бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань пе-
ред фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-
нерезиденту;

перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юри-
дичній особі-резиденту, яка є агентом юридичної особи-нерезидента згідно 
з Кодексом торговельного мореплавства України (176/95-ВР), для виплати 
капітану судна, що належить судновласнику-нерезиденту, на експлуатаційні 
потреби. Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я 
фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, 
юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів 
окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з 
виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке 
належить судновласнику-нерезиденту;

перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за на-
явності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів 
України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до за-
конодавства України. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отриму-
вачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти 
використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та 
відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів 
в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної до-
помоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 
N 542 (542-2000-п) (далі - Порядок використання гуманітарної допомоги); 

перераховані як благодійний внесок юридичною особою-резидентом за 
наявності індивідуальної ліцензії Національного банку;

перераховані з-за кордону нерезидентами у формі кредитів (позик, фі-
нансової допомоги);

інші надходження на користь резидента - власника рахунку, що не супер-
ечать законодавству України; б) безпосередньо на поточні рахунки:

куплені, обміняні уповноваженим банком України за дорученням власни-
ка рахунку за національну або іншу іноземну валюту відповідно до законо-
давства України;

перераховані як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до до-
говору; 
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перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунку в уповноваже-
ному банку відповідно до договору банківського вкладу;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на раху-
нок як гуманітарна допомога. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки 
отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці ко-
шти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, 
та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги (542-2000-п);

перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок на-
бувача гуманітарної допомоги;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточно-
му та вкладному (депозитному) рахунках;

перераховані з власного поточного рахунку;
у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами 

Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валю-
ти на території України; 

перераховані з рахунку для ведення спільної інвестиційної діяльності за 
участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи в разі при-
пинення спільної діяльності. 

5.4. З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за 
розпорядженням власника рахунку здійснюються такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудо-
вими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або пе-
рерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України); 

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених 
нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють викорис-
тання готівкової іноземної валюти на території України. Вивезення за межі 
України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного 
банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний 
кордон України; 

перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки ін-
ших резидентів - суб'єктів господарювання, за дорученням яких на підставі 
договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено 
продаж нерезиденту продукції, робіт, послуг;

перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоеко-
номічними договорами контрактами, угодами);

обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у 
тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов'язань перед не-
резидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахуван-
ня цієї іноземної валюти на поточний рахунок юридичної особи-резидента);

перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон 
на рахунки юридичних осіб-нерезидентів в оплату за продукцію та послу-
ги в межах потреб, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог 
Порядку використання гуманітарної допомоги (542-2000-п); 

перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні 
рахунки набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на по-
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точні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється 
окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені інозем-
ним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги 
(542-2000-п);

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента за 
видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової влас-
ності і підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що мають від-
повідні на це повноваження згідно із законодавством України);

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента згід-
но з відповідними зобов'язаннями про сплату за використання творів зару-
біжних авторів (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це по-
вноваження згідно із законодавством України);

перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, ви-
ставках за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунка-
фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначених перера-
хувань;

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента, ад-
воката або нотаріуса для відшкодування витрат судовим, арбітражним, но-
таріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також 
витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами 
(на підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що під-
тверджують потребу здійснення зазначених перерахувань);

перерахування фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими ком-
паніями - резидентами України з-за кордону за дорученням фізичних осіб за 
справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною 
діяльністю;

перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам-
резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридични-
ми особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження відповід-
но до законодавства України, за рахунок коштів, отриманих із-за кордону);

перерахування за кордон на ім'я фізичних осіб, які тимчасово перебува-
ють за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як 
оплата праці (або як стипендія);

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом в 
іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка); 

перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцен-
зії Національного банку на переказування іноземної валюти за межі України з 
метою придбання цінних паперів українських емітентів та облігацій зовнішніх 
державних позик України; 

перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної лі-
цензії Національного банку на здійснення інвестиції за кордон, а також на 
розміщення резидентами вкладів (депозитів) за кордоном; 

перерахування за кордон позики в іноземній валюті за умови одержан-
ня індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі 
України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній 
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валюті нерезиденту; перерахування за межі України за умови одержання 
індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства 
України на перерахування іноземної валюти за межі України з метою про-
ведення окремих валютних операцій;

перерахування на рахунок для ведення спільної інвестиційної діяльності 
за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи, відкритий 
в уповноваженому банку України; 

перерахування на території України за умови одержання індивідуальної 
ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України;

продаж валюти уповноваженим банком відповідно до законодавства 
України;

продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надій-
шли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях 
набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні ра-
хунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окре-
мо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним 
донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги 
(542-2000-п);

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок;
перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи-

резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку;
перерахування за сплату державного мита відповідно до законодавства 

України;
перерахування на власний поточний рахунок;
перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредита-

ми, позиками в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустой-
ка), повернення поворотної фінансової допомоги на підставі реєстрацій-
них свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, виданих 
Національним банком»; 

перерахування за межі України іноземної валюти для сплати вступних чи 
членських внесків до міжнародних організацій на підставі документів, що під-
тверджують потребу здійснення зазначених перерахувань; 

інші перерахування, що не суперечать законодавству України.
5.5. На поточний рахунок відокремленого підрозділу в іноземній валюті 

можуть зараховуватися валютні кошти за реалізовану продукцію, виконані 
роботи і надані послуги у випадках, передбачених законодавством України, 
а також перераховані юридичною особою, яка створила відокремлений під-
розділ, чи придбані на міжбанківському валютному ринку України. 

Виторг, одержаний за продукцію, роботи, послуги в іноземній валюті після 
зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п'яти 
робочих днів (уключаючи день зарахування виторгу на поточний рахунок 
відокремленого підрозділу), перераховується в повному обсязі на поточний 
рахунок юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ (через роз-
подільний рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридичної 
особи).
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Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (у межах пере-
рахованих юридичною особою, яка створила цей підрозділ, або придбаних 
на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані від-
окремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно із затвер-
дженим кошторисом):

на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, 
а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, 
зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами 
України;

на оплату праці працівників - нерезидентів України, які згідно з укладени-
ми трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених відокремлених 
підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

на придбання продукції (меблів, обладнання тощо), призначеної для 
власного споживання, за контрактами (договорами) з нерезидентами. 

Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті відокремленого підрозділу 
юридичної особи, яка отримала генеральну ліцензію Національного банку на 
здійснення валютних операцій, можуть бути використані для забезпечення 
здійснення валютних операцій у межах повноважень, наданих відокремле-
ному підрозділу юридичною особою, яка створила цей підрозділ.

5.6. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної 
особи-резидента, яка є підприємцем, та використання коштів з цього рахунку 
здійснюються за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних 
осіб-резидентів.

За довіреністю фізичної особи-підприємця, що засвідчена нотаріально, 
його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті фізичної особи-підприємця його права та обов'язки щодо 
розпорядження коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відпо-
відно до законодавства України. 

5.7. На окремі поточні рахунки в національній та іноземній валюті юридич-
них осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно із законодав-
ством України, зараховуються кошти, що підлягають переходу у власність 
держави (конфісковані, безхазяйні, прийняті митними органами на зберіган-
ня, у випадках, передбачених законодавством України, загублені або зали-
шені в готелях, транспорті, театрах, інших громадських місцях, якщо за ними 
не звернувся їх власник протягом терміну, встановленого законодавством 
України, спадкові, подаровані державі тощо). Операції за цими рахунками 
здійснюються відповідно до вимог законодавства України. 

8. Особливості відкриття та використання поточних рахунків,  
операції за якими можуть здійснюватися з використанням  

спеціальних платіжних засобів 
8.1. Банк відкриває клієнту поточний рахунок, операції за яким можуть 

здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, у порядку, 
установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків, з ураху-
ванням визначених цією главою Інструкції особливостей.
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Відкриття поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з ви-
користанням спеціальних платіжних засобів, проводиться на підставі укладе-
ного між банком і клієнтом у письмовій формі договору, у якому обов'язково 
мають бути зазначені умови відкриття поточного рахунку та особливості його 
використання.

Клієнт подає до банку для відкриття поточного рахунку, операції за яким 
можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, до-
кументи, які передбачені цією Інструкцією для відкриття поточного рахунку, 
крім картки із зразками підписів.

Подання картки із зразками підписів є обов'язковим у разі здійснення ви-
даткових операцій за таким рахунком з використанням документів на пере-
каз та спеціальних платіжних засобів або коли використання зразка підпису 
вимагається правилами платіжної системи або внутрішніми положеннями 
банку. В інших випадках як зразок підпису використовується підпис клієнта, 
зазначений у договорі, та операції здійснюються за умови пред'явлення клі-
єнтом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Клієнт, якому в банку вже відкрито поточний рахунок, має право здійсню-
вати операції за цим рахунком з використанням спеціального платіжного за-
собу після укладення договору, на підставі якого надається і використовуєть-
ся спеціальний платіжний засіб. 

8.2. Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з вико-
ристанням спеціальних платіжних засобів, використовується відповідно до 
визначених цією Інструкцією режимів поточних рахунків з урахуванням обме-
жень, установлених законодавством України, у тому числі цією главою.

Кошти з поточного рахунку клієнта в іноземній валюті не можуть бути 
використані за допомогою спеціального платіжного засобу для здійснення 
переказу іноземної валюти в межах України, у тому числі переказу на інші 
власні рахунки клієнта.

8.3. Кошти з поточного рахунку юридичної особи та фізичної особи - під-
приємця не можуть бути використані за допомогою спеціального платіжного 
засобу для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характе-
ру, розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), здій-
снення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.

Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи та фізич-
ної особи - підприємця можуть бути використані за допомогою спеціального 
платіжного засобу виключно для:

одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;
здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які 

пов'язані з витратами на відрядження та витратами представницького харак-
теру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням та 
перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами 
України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України 
(176/95-ВР), Повітряного кодексу України (3167-12), Конвенції про міжнарод-
ну цивільну авіацію (995-038, 995-655), Міжнародної конвенції про дорожній 
рух (995-041). 
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8.4. Кошти з поточного рахунку фізичної особи не можуть бути викорис-
тані за допомогою спеціального платіжного засобу для здійснення іноземних 
інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.

9. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам 
господарювання та використання коштів за цими рахунками 

9.1. Якщо суб'єкт господарювання не має рахунків у цьому банку, то від-
криття йому вкладного депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депо-
зитний) рахунок, має:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники 
юридичних осіб також пред'являють документи, що підтверджують їх повно-
важення. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий 
відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстра-
цію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) 
за переліком, визначеним цією главою Інструкції;

на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює іден-
тифікацію суб'єкта господарювання та осіб, уповноважених розпоряджатися 
вкладним (депозитним) рахунком;

між банком і суб'єктом господарювання укладається в письмовій формі 
договір банківського вкладу. 

9.2. Якщо юридична особа не має рахунків у цьому банку, то банк відкри-
ває вкладний (депозитний) рахунок за умови подання нею таких документів: 

копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ 
засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідченої ор-
ганом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних 
осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента 
України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим 
або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні 
особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ 
не подають;

копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного ре-
єстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або орга-
ном, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік від-
повідним органом державної податкової служби, засвідченої органом, який 
видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника 
банку.

Юридична особа, яка використовує найману працю і відповідно до зако-
нодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначе-
ного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взят-
тя юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію 
про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником 
єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в договорі банківського вкла-
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ду (депозиту) або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути за-
свідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів 
з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з вико-
ристанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (де-
позитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками 
підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену в установленому порядку. 

9.3. Вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, який не має 
рахунків у цьому банку, відкривається за умови подання таких документів: 

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо 
структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до бан-
ку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого 
підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку 
юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий;

копії належним чином оформленого положення про відокремлений під-
розділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений під-
розділ; 

копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила 
відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, за-
свідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповно-
важеного працівника банку; 

копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на об-
лік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим ор-
ганом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого 
працівника банку;

копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного держав-
ного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої органом, який ви-
дав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Відокремлений підрозділ, який має окремий баланс, самостійно здійс-
нює розрахунки із застрахованими особами і відповідно до законодавства 
України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку 
документів має подати копію документа, що підтверджує взяття відокрем-
леного підрозділу на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію 
про те, що відокремлений підрозділ не є платником єдиного внеску, клієнт 
зобов'язаний зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за до-
вільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та від-
битком печатки відокремленого підрозділу.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів 
з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного до-
ручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку від-
окремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і від-
битка печатки (додаток 2), засвідчену в установленому порядку. 

9.4. Фізичній особі - підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, 
вкладний (депозитний) рахунок відкривається за умови подання нею таких 
документів:
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копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на 
облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав 
документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на 
облік в органі Пенсійного фонду України.

9.5. Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб'єкту господа-
рювання, який уже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком 
здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформ-
лення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі 
договору банківського вкладу. 

Додатково до договору банківського вкладу подається клопотання юри-
дичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокрем-
леного підрозділу цієї юридичної особи.

9.6. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарюван-
ня перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин 
їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються 
на поточний рахунок суб'єкта господарювання, крім випадків, передбаче-
них законодавством України. Банки можуть перераховувати грошові кошти 
на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання з його іншого 
вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі змі-
ни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку суб'єкта господарюван-
ня, пов'язаної із:

запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініці-
ативою у випадках і в порядку, визначених нормативно-правовими актами 
Національного банку;

зміною умов договору банківського вкладу. 
За вкладним (депозитним) рахунком суб'єкта господарювання забороня-

ється: 
проведення розрахункових операцій, крім операцій, пов'язаних із реалі-

зацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депо-
зитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів; 

видача коштів готівкою. 
9.7. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) 

суб'єкта господарювання відповідно до умов договору банківського вкладу 
можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на попо-
внення вкладу (депозиту).

9.8. За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на 
першу вимогу вкладника - суб'єкта господарювання, крім вкладів, внесених 
юридичною особою на інших умовах повернення, що встановлені договором 
банківського вкладу. 

9.9. Особливості розміщення юридичними особами на вкладних (депо-
зитних) рахунках коштів, наданих їм управління іншими юридичними осо-
бами відповідно до законодавства України, визначаються договором банків-
ського вкладу. 
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18. Картки із зразками підписів 
18.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремле-

ні підрозділи подають картку із зразками підписів і відбитка печатки [додаток 
2 (далі - картка)] у двох примірниках. У картку включаються зразки підписів 
осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів 
юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування роз-
рахункових документів. 

18.2. Право першого підпису належить першому керівнику юридичної 
особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це осо-
бам.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру або особі, на яку 
покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, чи іншим уповнова-
женим на це особам.

18.3. Особи, які мають право першого та другого підпису, зазначаються в 
картці під час її складання.

Якщо в картці зразок підпису першого керівника юридичної особи не на-
ведено, то банк має право витребувати письмове підтвердження про надан-
ня права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом пер-
шого керівника та відбитком печатки юридичної особи, якщо документами, 
якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, 
таке право не підтверджується. 

18.4. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру 
та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються 
правом першого підпису. 

18.5. За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються централізова-
ними бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру 
централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим. 

18.6. За рахунками юридичних осіб і рахунками відокремлених підрозді-
лів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право друго-
го підпису, до банку подається засвідчена відповідно до вимог цієї Інструкції 
картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису. У 
цьому разі під час складання картки в графі, що призначена для зазначення 
посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в 
штатному розписі немає таких осіб. 

18.7. У картці зазначаються повне та скорочене найменування власни-
ка рахунку, його місцезнаходження, номер телефону, назва організації, якій 
клієнт адміністративно підпорядкований, ідентифікаційний код цього клієн-
та або реєстраційний (обліковий) номер платника податків. Уповноважений 
працівник банку зазначає в картці номер рахунку.

18.8. У картку, подану юридичною особою, обов'язково включається зра-
зок відбитка печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних 
цілей, наприклад «для пакетів», «для перепусток», є неприпустимим. 

18.9. Якщо в новоствореної юридичної особи тимчасово немає печатки, 
а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування або підпорядкова-
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ності, спрацьованістю чи втратою печатки, то керівник банку надає власнику 
рахунку строк для виготовлення нової печатки. На строк, наданий для ви-
готовлення нової печатки, банком приймається картка без зразка відбитка 
печатки.

18.10. Комітети первинних організацій добровільних товариств, яким пе-
чатка не надана, можуть користуватися печаткою вищих органів або печат-
кою тих організацій, у підпорядкуванні яких вони перебувають. У картці в гра-
фі «Зразок відбитка печатки» має бути проставлений зразок печатки, якою 
користуватиметься первинна організація добровільного товариства. 

18.11. Картка має бути засвідчена нотаріально або підписом першого ке-
рівника або його заступника та печаткою організації, якій клієнт адміністра-
тивно підпорядкований. В населених пунктах, де немає нотаріальних контор 
чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною, місь-
кою, районною радою.

Міністерства, що належать до центральних органів виконавчої влади 
України відповідно до Указу Президента України від 15.12.99 N 1573 (1573/99) 
«Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України», по-
дають картки, засвідчені підписами керівників та головних бухгалтерів цих 
органів. 

18.12. Справжність підписів представників юридичної особи у картці 
посвідчується написом нотаріуса за формою, установленою нормативно-
правовим актом Міністерства юстиції України.

Картка може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізо-
вана в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення 
апостиля. У цьому разі застосовується форма посвідчувального напису но-
таріуса іноземної держави.

18.13. У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається 
нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або дру-
гого підпису, засвідчена в установленому порядку.

Якщо в новій картці, що подається в разі заміни або доповнення підпи-
сів, підписи першого керівника та головного бухгалтера юридичної особи або 
відокремленого підрозділу залишаються колишні, то додатково засвідчувати 
таку картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом головного 
бухгалтера банку або іншого уповноваженого на це працівника банку після 
звіряння ним підписів керівника та головного бухгалтера, які підписали карт-
ку, із зразками їх підписів на картці, що замінюється. Стара картка зберігаєть-
ся в справі з юридичного оформлення рахунку. 

18.14. Якщо картка засвідчена організацією, якій клієнт адміністративно 
підпорядкований і яка перебуває в іншому місті, то в разі зміни керівника або 
головного бухгалтера, іншої службової особи, яка виконує обов'язки голов-
ного бухгалтера клієнта, вищезазначена організація може телеграфом по-
відомити про це банк, при цьому підпис керівника цієї організації або його 
заступника засвідчується телеграфом. У такому разі нова картка подається 
протягом трьох днів. 

18.15. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки першого ке-
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рівника або головного бухгалтера нова картка не складається, а додатково 
подається тимчасова картка тільки із зразком підпису особи, яка тимчасово 
виконує обов'язки першого керівника чи головного бухгалтера, засвідчена у 
порядку, установленому пунктом 18.11 цієї Інструкції.

18.16. У разі тимчасового надання особі права першого або другого під-
пису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених першим 
керівником, нова картка не складається, а додатково подається картка тіль-
ки із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку 
її дії і копія відповідного документа (протоколу, наказу тощо), що підтверджує 
ці повноваження. 

Ця тимчасова картка засвідчується підписом першого керівника та голов-
ного бухгалтера, відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.

18.17. Картка, що подається під час відкриття нового поточного рахунку 
юридичної особи або нового поточного рахунку відокремленого підрозділу, 
які вже мають поточний рахунок у банку і право першого та другого підпи-
сів за новим рахунком надається усім особам, які мають право підпису за 
раніше відкритим рахунком, засвідчується головним бухгалтером банку або 
іншим уповноваженим на це працівником банку (після звіряння з раніше по-
даною карткою) і додаткового засвідчення не потребує.

18.18. Фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, під час від-
криття поточного рахунку подають картку із зразками підписів згідно з до-
датком 4 до цієї Інструкції, до якої включаються зразки підписів власника 
рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів довірених осіб засвід-
чуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності 
та пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і до-
кумента, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про 
реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб 
- платників податків.

За наявності у фізичної особи-підприємця печатки в картку із зразками 
підписів включається зразок відбитка печатки.

Якщо в процесі обслуговування поточного або вкладного (депозитного) 
рахунку власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій 
фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку запо-
внює картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, до якої 
включається зразок її підпису. Зразок підпису власника рахунку в картці із 
зразками підписів, яку заповнює довірена особа, не зазначається. 

Заповнення картки із зразками підписів довіреною особою не припиняє 
дію карток із зразками підписів, що заповнені іншими особами (власником 
рахунку та/або довіреною особою).

У картці із зразками підписів на підставі документа, що підтверджує пра-
во розпорядження рахунком довіреною особою, у рядку «Інші відмітки» упо-
вноважений працівник банку зазначає строк дії цієї картки. Якщо строк дії 
довіреності не встановлений, то в картці із зразками підписів, що заповнює 
довірена особа, у рядку «Інші відмітки» уповноважений працівник банку за-
значає, що картка діє до припинення дії довіреності. 
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18.19. У разі зміни рахунків клієнтів банку, викликаної реорганізацією бан-
ку, зміною місцезнаходження банку, яка призвела до зміни коду банку, або 
змінами в порядку обліку банками рахунків клієнтів, до картки уносяться від-
повідні зміни. 

18.20. У разі відкриття поточного рахунку юридичною особою з наданням 
права розпорядження цим рахунком іншим юридичним особам у випадках, 
визначених законодавством України, кожною з юридичних осіб - розпоряд-
ників рахунку подається до банку картка із зразками підписів і відбитка пе-
чатки, складена за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових 
реквізитів:

повного та скороченого найменування юридичної особи - власника ра-
хунку, його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження;

повного та скороченого найменування юридичної особи - розпорядника 
рахунку, його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження;

найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається раху-
нок, номера рахунку;

дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із 
зразками підписів і відбитка печатки.

У картку включаються зразки підписів уповноважених осіб юридичної 
особи - розпорядника рахунку, які мають право розпорядження рахунком і 
підписування розрахункових документів, і зразок відбитка печатки юридичної 
особи - розпорядника рахунку.

Картка із зразками підписів і відбитка печатки має містити посвідчуваль-
ний напис нотаріуса відповідної форми. 

18.21. Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора складається за 
довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

для інвестора - юридичної особи - повного та скороченого найменування, 
його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження банку, у якому 
відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків 
підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора;

для інвестора - фізичної особи - прізвища, ім'я, по батькові (у разі його 
наявності), місця проживання, найменування та місцезнаходження банку, у 
якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття 
зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-
інвестора.

У картку включаються зразки підписів осіб, які мають право розпоряджен-
ня рахунком і підписування розрахункових документів.

Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкри-
вати та розпоряджатися рахунком, є юридична особа-резидент, то до картки 
із зразками підписів нерезидента-інвестора включається зразок відбитка пе-
чатки цієї юридичної особи-резидента.

Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкри-
вати та розпоряджатися рахунком, є фізична особа або інвестор - фізична 
особа самостійно відкриває рахунок, то до картки зразок відбитка печатки не 
включається.
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Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора має містити посвідчу-
вальний напис нотаріуса відповідної форми.

20. Порядок закриття рахунків клієнтів банків 
20.1. Поточні рахунки клієнтів банків закриваються:
на підставі заяви клієнта;
на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законом покла-

дено функції щодо припинення юридичної особи або припинення підприєм-
ницької діяльності фізичної особи-підприємця (за заявою ліквідатора, голови 
або члена ліквідаційної комісії, управителя майна тощо); 

у разі смерті власника рахунку - фізичної особи та фізичної особи-
підприємця (за заявою третьої особи, зокрема спадкоємця); 

на інших підставах, передбачених законодавством України або догово-
ром між банком і клієнтом.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити по-
точний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються про-
тягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів.

Банк закриває поточний рахунок юридичної особи на підставі документа, 
виданого державним реєстратором в порядку, установленому законодав-
ством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридич-
ної особи. 

20.2. У разі припинення юридичної особи (унаслідок злиття, приєднання, 
поділу, перетворення), зміни її найменування або зміни імені фізичної осо-
би - підприємця (прізвища/імені/по батькові) поточний рахунок закривається. 
Для відкриття нового поточного рахунку подаються документи, передбачені 
цією Інструкцією.

20.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок злиття, приєднан-
ня, поділу, перетворення поточний рахунок може бути закритий юридичною 
особою-правонаступником за умови подання ним таких документів:

заяви про закриття поточного рахунку;
копії рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це 

установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копії рішен-
ня суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної 
особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення;

картки із зразками підписів і відбитка печатки юридичної особи-
правонаступника (додаток 2), засвідченої нотаріально. Якщо на поточному 
рахунку немає залишку коштів, то картка із зразками підписів і відбитка пе-
чатки не подається.

20.4. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для про-
ведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок 
юридичної особи, що ліквідовується, визначений комісією з припинення (лік-
відатором, ліквідаційною комісією тощо). Для цього до банку подаються такі 
документи:

копія рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на 
це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копія 
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рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи, за-
свідчена нотаріально або органом, який прийняв таке рішення;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена но-
таріально. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповно-
важених членів ліквідаційної комісії) і відбитка печатки юридичної особи, що 
ліквідується. Інші рахунки, виявлені під час проведення ліквідаційної проце-
дури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).

Закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення лікві-
даційної процедури, здійснюється ліквідатором (ліквідаційною комісією) на 
підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішен-
ням учасників юридичної особи, суду або органу, що прийняв рішення про 
ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення 
ідентифікації), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи, 
уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної 
особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення. 
Додатково подається картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 
2), засвідчена нотаріально, якщо на рахунку є залишок коштів.

Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної 
процедури, закривається ліквідатором на підставі його заяви про закриття 
поточного рахунку. 

20.5. Закриття поточного рахунку за бажанням клієнта здійснюється на 
підставі його заяви про закриття поточного рахунку, складеної в довільній 
формі із зазначенням таких обов’язкових реквізитів:

найменування банку;
найменування (прізвища, ім’я, по батькові), ідентифікаційного коду за 

ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) власника рахунку;
номера рахунку, який закривається;
дати складання заяви.
Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи підписується ке-

рівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою і засвід-
чується відбитком печатки юридичної особи.

Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи, у тому числі фі-
зичної особи-підприємця, підписується власником рахунку або уповнова-
женою ним особою. Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи-
підприємця засвідчується відбитком печатки (за наявності).

Якщо рахунок юридичної особи закривається юридичною особою-право-
нас туп ником, то в заяві про закриття поточного рахунку додатково зазнача-
ється найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи-
правонаступника. Ця заява підписується керівником юридичної особи-
правонаступника або іншою уповноваженою на це особою і засвідчується 
відбитком печатки юридичної особи-правонаступника. Заява про закриття 
поточного рахунку може подаватися банку в електронній формі засобами 
програмно-технічного комплексу “клієнт-банк”, “клієнт-Інтернет-банк” тощо, 
якщо це передбачено договором банківського рахунку. У цьому випадку заява 
про закриття поточного рахунку має містити електронний цифровий підпис.
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20.6. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається 
на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з вико-
нання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати 
коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно з дорученням клієнта 
тощо].

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після прове-
дення останньої операції за цим рахунком день. Якщо на поточному рахунку 
власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то 
датою закриття поточного рахунку є день отримання банком цієї заяви.

У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електро-
нній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку 
зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це 
своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі 
з юридичного оформлення рахунку.

У день закриття поточного рахунку банк зобов’язаний видати клієнту до-
відку про закриття рахунку.

20.7. Вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення строкових 
вкладів закриваються після закінчення строку зберігання вкладу та повер-
нення коштів вкладнику. У разі залучення вкладу на умовах його видачі на 
першу вимогу вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернен-
ня коштів вкладнику.

20.8. Для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або 
повернення частини вкладу за бажанням вкладника - фізичної особи вклад-
ник зобов’язаний повідомити про це банк шляхом подання заяви.

У заяві, яка складається за довільною формою, вкладник - фізична осо-
ба, зокрема, має зазначити номер і дату укладання договору банківського 
вкладу, суму вкладу або його частину, а також зазначити дату, коли банк 
зобов’язаний повернути кошти вкладнику. Таку заяву вкладник - фізична 
особа подає до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні 
до дати отримання коштів, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з від-
міткою банку про отримання повертається вкладнику - фізичній особі. Другий 
примірник заяви після повернення коштів вкладнику зберігається в справі з 
юридичного оформлення рахунку.

Банк реєструє заяви клієнтів - фізичних осіб на дострокове розірвання 
договору банківського вкладу або повернення частини вкладу в порядку, ви-
значеному внутрішніми положеннями банку. 

20.9. Після прийняття Національним банком рішення про відкликання в 
банку банківської ліцензії (власником банку рішення про ліквідацію банку) і 
призначення ліквідатора поточні та вкладні (депозитні) рахунки клієнтів за-
криваються ліквідатором банку. Повідомлення про закриття рахунків клієн-
тів ліквідатор банку надсилає до відповідних органів державної податкової 
служби у порядку, установленому Державною податковою адміністрацією 
України. 

Директор Департаменту платіжних систем  
В.М.Кравець 
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ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів  
України 13.03.98 N 59 

ІНСТРУКЦІЯ 
про службові відрядження в межах України та за кордон 

I. Загальні положення 
1. Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпоря-

дженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та ор-
ганізації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок 
бюджетних коштів (далі - підприємство), на певний строк до іншого населе-
ного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної 
роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового від-
рядження з основною діяльністю підприємства).

Документами, що підтверджують зв’язок такого відрядження з основною 
діяльністю підприємства, є, зокрема (але не виключно): запрошення сторо-
ни, що приймає і діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що 
направляє у відрядження; укладений договір чи контракт; інші документи, 
які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові від-
носини; документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, 
конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за темати-
кою, що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника. 

2. У випадках, коли філії, дільниці та інші підрозділи підприємства знахо-
дяться в іншій місцевості, місцем постійної роботи вважається той підрозділ, 
робота в якому обумовлена трудовим договором (контрактом). Службові по-
їздки працівників, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний 
(пересувний) характер, не вважаються відрядженнями, якщо інше не пе-
редбачено законодавством, колективним договором, трудовим договором 
(контрактом) між працівником і власником (або уповноваженою ним особою/
керівником). 

3. Службові поїздки тривалістю менше доби працівників дипломатичних 
установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відряджен-
ні, що пов’язані із супроводженням українських делегацій та посадових осіб, 
отриманням та відправкою багажів, кур’єрської та командирської пошти в 
аеропортах, морських та річкових портах, на вокзалах, не вважаються від-
рядженнями. 

4. Підприємство, що відряджає працівника, здійснює реєстрацію особи, 
яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі за формою згідно з до-
датком до цієї Інструкції. 

5. Підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами 
для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). 
Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перерахо-
вуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із 
застосуванням платіжних карток. 
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6. Керівник підприємства може встановлювати додаткові обмеження 
щодо сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження: витрат на 
найм житлового приміщення, на побутові послуги, транспортні та інші ви-
трати. Указані в цьому абзаці обмеження запроваджуються наказом (розпо-
рядженням) керівника підприємства. 

7. Підприємство, що відряджає працівника, зобов’язане ознайомити його 
з кошторисом витрат (або з довідкою-розрахунком на виданий аванс, скла-
деною за довільною формою), а також з вимогами нормативно-правових ак-
тів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження. 
Підприємство самостійно встановлює порядок ознайомлення працівника, який 
направляється у відрядження за кордон, з його фінансовими зобов’язаннями, 
що регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 
“Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також 
інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами 
та організаціями, які повністю або частково утримуються(фінансуються) за 
рахунок бюджетних коштів” (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 
02.02.2011 N 98) та цією Інструкцією. 

8. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, 
літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи 
відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження - день прибуття 
транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. 
При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибут-
тя у відрядження вважається поточна доба, а з 0 години і пізніше - наступна 
доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населе-
ного пункту, де працює відряджений працівник, у строк відрядження зара-
ховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. 
Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця 
постійної роботи. 

9. На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим ро-
бочого часу того підприємства, до якого він відряджений. Замість днів відпо-
чинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після повер-
нення з відрядження не надаються. 

10. Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або 
святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відпо-
відно до чинного законодавства. 

11. Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після 
повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день 
відпочинку. 

12. Якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника 
з відрядження у вихідний день, то працівникові може надаватися інший день 
відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових від-
носин. 

13. Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у відрядження 
та в день прибуття з відрядження регулюється правилами внутрішнього тру-
дового розпорядку підприємства. 
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14. За відрядженим працівником зберігаються місце роботи (посада) та 
середній заробіток за час відрядження, в тому числі й за час перебування в 
дорозі.

Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні зберіга-
ється на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної 
роботи.

На час відрядження особи, яка працює за сумісництвом, середній заро-
біток зберігається на тому підприємстві, що його відрядило. У разі направ-
лення працівника у відрядження одночасно з основної роботи й роботи за 
сумісництвом середній заробіток зберігається за ним на обох посадах, а ви-
датки для відшкодування витрат на відрядження розподіляються між підпри-
ємствами, що направляли працівника у відрядження, за згодою між ними. 

15. Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених 
у зв’язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи відповідно до 
Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та Податкового кодексу 
України.

У разі відрядження за кордон підтвердні документи, що засвідчують вар-
тість понесених за кордоном у зв’язку з таким відрядженням витрат, оформ-
люються згідно із законодавством відповідної держави. 

16. Окремим видом витрат, що не потребують спеціального документаль-
ного підтвердження, є добові витрати (витрати на харчування та фінансу-
вання інших власних потреб фізичної особи, понесені у зв’язку з таким від-
рядженням). Суми добових витрат для працівників підприємств затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98.

Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу на-
селеного пункту. 

II. Порядок відрядження в межах України 
1. Направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється ке-

рівником цього підприємства або його заступником і оформляється наказом 
(розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування під-
приємства, куди відряджений працівник строку й мети відрядження.

Строк відрядження визначається керівником або його заступником але 
не може перевищувати 30 календарних днів.

Строк відрядження працівників, які направляються для виконання в меж-
ах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не 
повинен перевищувати терміну будівництва об’єктів.

Строк відрядження працівників державної контрольно-ревізійної служби, 
які направляються для проведення контрольних заходів, не повинен переви-
щувати періоду проведення таких заходів.

Строк відрядження наукових і науково-педагогічних працівників, які на-
правляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та на-
укових установ в Україні, не повинен перевищувати шість місяців, а аспіран-
тів і докторантів - два місяці. 
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2. Рішення про службове відрядження керівників центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України прийма-
ється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 
N 337 (337-2002-п) “Про службові відрядження в межах України керівників 
органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України”. 

3. Заробітна плата переказується поштою відрядженому працівникові на 
його прохання за рахунок підприємства, що його відрядило, або перерахо-
вується у безготівковій формі на відповідний рахунок із застосуванням пла-
тіжних карток. 

4. За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебуван-
ня працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й 
неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), 
йому виплачуються добові в межах сум, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 02.02.2011 N 98 (98-2011-п).

Визначення кількості днів відрядження для виплати добових проводиться 
з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня прибуття до місця постійної 
роботи, що зараховуються як два дні.

При відрядженні працівника строком на один день або в таку місцевість, 
звідки працівник має змогу щоденно повертатися до місця постійного про-
живання, добові відшкодовуються як за повну добу.

Сума добових визначається згідно з наказом про відрядження та відпо-
відними первинними документами.

За відсутності наказу добові витрати не виплачуються. 
5. Підприємство за наявності підтвердних документів (в оригіналі) від-

шкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового приміщення, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 (98-
2011-п), витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення 
з розрахунку вартості одного місця у готелі (мотелі), іншому житловому при-
міщенні за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до ра-
хунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном 
(крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором 
та інших витрат.

Відрядженому працівникові відшкодовуються витрати на побутові послу-
ги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у місцях прожи-
вання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу взуття чи білизни), 
але не більш як 10 відсотків сум добових витрат за всі дні проживання.

Відшкодування витрат на службові телефонні розмови проводяться в 
розмірах за погодженням з керівником.

Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату 
вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або 
до проїзних документів, оплачуються відрядженим працівником за рахунок 
добових витрат.

Працівникові, відрядженому в межах України, відшкодовується плата за бро-
нювання місця у готелі (мотелі) у розмірі не більш як 50 відсотків вартості такого 
місця за одну добу згідно з поданими підтвердними документами в оригіналі.
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Витрати на найм житлового приміщення за час вимушеної зупинки в до-
розі, що підтверджуються відповідними документами, відшкодовуються в по-
рядку й розмірах, передбачених цим пунктом.

Витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм житлового примі-
щення, відшкодовуються з дозволу керівника згідно з оригіналами підтверд-
них документів. Зазначені витрати не є надміру витраченими коштами. 

6. Витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання тран-
спортних квитків) до місця відрядження і назад відшкодовуються в розмірі вар-
тості проїзду повітряним, залізничним водним і автомобільним транспортом 
загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов’язаних із 
придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, 
та страхових платежів на транспорті.

Відрядженому працівникові відшкодовуються витрати на проїзд тран-
спортом загального користування (крім таксі) до станції, пристані, аеропорту, 
якщо вони розташовані за межами населеного пункту, де постійно працює 
відряджений працівник, або до місцеперебування у відрядженні.

За наявності декількох видів транспорту, що зв’язує місце постійної ро-
боти з місцем відрядження, адміністрація підприємства може запропонувати 
відрядженому працівникові вид транспорту, яким йому слід користуватися. У 
разі відсутності такої пропозиції працівник самостійно вирішує питання про 
вибір виду транспорту.

Відрядженому працівникові відшкодовуються також витрати на проїзд 
міським транспортом загального користування (крім таксі) відповідно до 
маршруту, погодженого керівником, та на орендованому транспорті за міс-
цем відрядження (згідно з підтвердними документами).

Витрати на проїзд відрядженого працівника в м’якому вагоні, суднами 
морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го 
класу та бізнес-класу відшкодовуються в кожному випадку з дозволу керів-
ника згідно з оригіналами підтвердних документів. Зазначені витрати не є 
надміру витраченими коштами.

Витрати на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого 
входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується праців-
ник, відшкодовуються з дозволу керівника згідно з оригіналами підтвердних 
документів. Зазначені витрати не є надміру витраченими коштами. 

7. Керівники підприємств особисто вирішують питання щодо відшкоду-
вання своїх витрат на найм житлових приміщень, що перевищують граничні 
суми, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 
(98-2011-п), та щодо витрат на проїзд у м’якому вагоні, суднами морського 
та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та 
бізнес-класу. 

8. Відрядженому працівникові понад установлені суми компенсації витрат 
у зв’язку з відрядженням відшкодовуються також витрати на оплату податку 
на додану вартість за придбані проїзні документи, користування в поїздах 
постільними речами та найм житлового приміщення згідно з підтвердними 
документами в оригіналі. 
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9. У разі тимчасової непрацездатності відрядженого працівника йому на 
загальних підставах відшкодовуються витрати на найм житлового приміщен-
ня (крім випадків, коли відряджений працівник перебуває на стаціонарному 
лікуванні) і виплачуються добові протягом усього часу, поки він не може за 
станом здоров’я приступити до виконання покладеного на нього службового 
доручення або повернутися до місця свого постійного проживання, але на 
строк не більше двох місяців.

Тимчасова непрацездатність відрядженого працівника, а також неможли-
вість за станом здоров’я повернутися до місця постійного проживання пови-
нні бути засвідчені в установленому порядку.

За період тимчасової непрацездатності відрядженому працівникові на 
загальних підставах виплачується допомога з тимчасової непрацездатності. 
Дні тимчасової непрацездатності не включаються до строку відрядження. 

10. З дозволу керівника може братися до уваги вимушена затримка у від-
рядженні з не залежних від працівника причин за наявності підтвердних до-
кументів в оригіналі.

Рішення про продовження терміну відрядження керівник приймає після 
прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його 
доповідної записки, яке оформляється відповідним наказом (розпоряджен-
ням) керівника підприємства.

За час затримки в місцеперебуванні у відрядженні без поважних причин 
працівникові не виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові 
витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати. 

11. Відрядженому працівникові перед від’їздом у відрядження видається 
грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житло-
вого приміщення і добові витрати. Після повернення з відрядження праців-
ник зобов’язаний до закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем 
прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання коштів, 
наданих на відрядження. Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів 
понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, наданих на 
відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на 
відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у встановленому законо-
давством порядку.

У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник отри-
мав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про викорис-
тання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених 
коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відря-
дження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної 
роботи).

У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник за-
стосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі 
і строк подання звіту про використання виданих на відрядження коштів не 
перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин керівник може 
продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі 
виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).
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Разом із звітом подаються документи в оригіналі, що засвідчують вартість 
понесених у зв’язку з відрядженням витрат.

Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то він повинен 
протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки 
повернути до каси підприємства зазначені кошти.

Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити 
додаткові кошти, виплата зазначених коштів має здійснюватися до закінчен-
ня третього банківського дня після затвердження керівником звіту про вико-
ристання коштів, наданих на відрядження. 

12. Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності доку-
ментів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних 
квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі елек-
тронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за 
всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих 
з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та 
проживання відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у міс-
цях проживання, страхових полісів тощо.

У разі використання електронного авіаквитка підставою для відшкодуван-
ня витрат на його придбання є такий пакет документів: оригінал розрахунко-
вого або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової 
операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахун-
ковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахун-
ку, квитанція до прибуткового касового ордера); роздрук на папері частини 
електронного авіаквитка із вказаним маршрутом (маршрут/квитанція); оригі-
нали відривної частини посадкових талонів пасажира.

У разі коли електронний авіаквиток є частково використаним, до звіту 
також додається лист (акт, довідка) про повернення авіаквитка, складений 
компанією-продавцем, у якому зазначаються прізвище та ініціали відрядже-
ного працівника, вартість здійсненого перельоту, сума повернутих коштів, 
комісійні та/або інші збори, пов’язані з поверненням частково використаного 
квитка.

Витрати, понесені у зв’язку з відрядженням, що не підтверджені відповід-
ними документами (крім добових витрат), працівникові не відшкодовуються.

Витрати, понесені у зв’язку з поверненням відрядженим працівником 
квитка на потяг, літак або інший транспортний засіб, можуть бути відшкодо-
вані з дозволу керівника підприємства лише, якщо на те були поважні при-
чини (рішення про відміну відрядження відкликання з відрядження тощо), за 
наявності документа, що засвідчує вартість цих витрат.

У разі коли авіаквиток (оформлений на паперовому бланку) є нерозділь-
ним і частково використаним, до звіту додається лист (акт довідка) про по-
вернення авіаквитка, складений компанією-продавцем у якому зазначаються 
прізвище та ініціали відрядженого працівника вартість здійсненого перельоту, 
сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов’язані з поверненням 
частково використаного квитка, а також копія авіаквитка, завірена головним 
бухгалтером підприємства або уповноваженою на це особою. 
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III. Порядок відрядження за кордон 
1. Відрядження за кордон здійснюється відповідно до наказу (розпоря-

дження) керівника підприємства після затвердження технічного завдання, в 
якому визначаються мета виїзду, завдання та очікувані результати відряджен-
ня, строк, умови перебування за кордоном (у разі поїздки за запрошенням 
подається його копія з перекладом), і кошторису витрат. Термін відрядження 
визначається керівником, але не може перевищувати 60 календарних днів, 
за винятком випадків, установлених Кабінетом Міністрів України.

Строк відрядження працівників, які направляються за кордон за зовніш-
ньоекономічними договорами (контрактами) для виконання монтажних, на-
лагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, 
будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, здійснення шефмон-
тажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпе-
чення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, 
проведення гастрольних та інших культурно-мистецьких заходів, не повинен 
перевищувати один рік.

Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у від-
рядження за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), за-
безпечують належні соціально-побутові умови, медичне обслуговування, стра-
хування та необхідний правовий захист громадян України, які відряджаються 
за її межі для виконання робіт, зазначених в абзаці другому цього пункту.

Строк відрядження працівників авіаційних компаній, які направляються 
за кордон для здійснення авіаційних перевезень пасажирів та вантажів у ми-
ротворчих місіях Організації Об’єднаних Націй згідно з контрактами між авіа-
ційними компаніями України та Організацією Об’єднаних Націй, не повинен 
перевищувати шість місяців.

Строк відрядження працівників державної контрольно-ревізійної служби, 
які направляються для проведення контрольних заходів, не повинен переви-
щувати період проведення таких заходів.

Строк відрядження військовослужбовців, направлених на навчання в 
системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на 
навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих 
військових навчальних закладів, не повинен перевищувати 90 днів, а за умо-
ви відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, - 18 місяців.

Строк відрядження працівників органів державної податкової служби та 
органів внутрішніх справ, направлених на навчання, не повинен перевищу-
вати 90 днів.

Строк відрядження наукових і науково-педагогічних працівників, які на-
правляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та 
наукових установ за кордоном, не повинен перевищувати шість місяців, а 
аспірантів і докторантів - два місяці. 

2. Працівникам, які направляються на навчання та стажування за кордон, 
відшкодовуються витрати у порядку, передбаченому чинним законодавством 
про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на на-
вчання. 
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3. Рішення про службове відрядження членів Кабінету Міністрів України, 
працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівників центральних 
і місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, Голови та державних 
уповноважених Антимонопольного комітету України приймається відповідно 
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.92 N 698 (698-92-п) 
“Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон” 
(далі - постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.92 N 698). 

4. З дозволу керівника може братися до уваги вимушена затримка у від-
рядженні (у разі захворювання, відсутності транспортних квитків, відміни 
авіарейсів, ремонту транспортного засобу або з інших причин, не залежних 
від працівника) за наявності підтвердних документів в оригіналі. При цьому 
загальний строк відрядження не може перевищувати 60 календарних днів.

Якщо під час відрядження працівник захворів, після його повернення до-
кумент про тимчасову непрацездатність підлягає обміну в лікувальних за-
кладах за місцем проживання чи роботи на листок непрацездатності вста-
новленого в Україні зразка.

Обмін здійснюється на підставі перекладених на державну мову та нота-
ріально засвідчених документів, які підтверджують тимчасову втрату працез-
датності під час перебування за кордоном.

Рішення про продовження строку відрядження керівник приймає після 
прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його 
доповідної записки, яке оформлюється відповідним наказом (розпоряджен-
ням) керівника підприємства.

За час затримки у відрядженні без поважних причин працівникові не ви-
плачується заробітна плата, не відшкодовуються добові витрати витрати на 
найм житлового приміщення та інші витрати. 

5. Підприємство, що відряджає працівника у відрядження за кордон, за-
безпечує його грошовими коштами для здійснення поточних витрат під час 
службового відрядження (авансом) в національній валюті держави, до якої 
відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті.

Якщо при видачі авансу загальна сума в іноземній валюті має дробову 
частину, можливе застосування арифметичного правила округлення до по-
вної одиниці. 

6. Придбання іноземної валюти в уповноваженому банку та відображен-
ня відповідних операцій в бухгалтерському обліку здійснюються згідно з ви-
могами чинного законодавства. 

7. За час перебування у відрядженні працівникові відшкодовуються вит-
рати:

а) на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспорт-
них квитків, оплату аеропортних зборів, користування постільними речами в 
поїздах) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у тому 
числі на орендованому транспорті);

б) на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових 
приміщеннях в межах затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.02.2011 N 98 (98-2011-п) граничних сум витрат на найм житлового при-
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міщення, встановлених з урахуванням включених до рахунків на оплату вар-
тості проживання витрат за користування телефоном, холодильником, теле-
візором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги та витрат на оплату 
податку на додану вартість);

в) на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості про-
живання у місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування 
одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків сум добових витрат 
для держави, до якої відряджається працівник, визначених у додатку 1 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 (98-2011-п), за всі 
дні проживання;

г) на бронювання місць у готелях (мотелях) у розмірах не більш як 50 від-
сотків вартості місця за добу;

ґ) на оформлення закордонних паспортів;
д) на оформлення дозволів на в’їзд (віз);
е) на оплату вартості страхового поліса життя або здоров’я відряджено-

го працівника або його цивільної відповідальності (у разі використання тран-
спортного засобу при здійсненні відрядження) за наявності його оригіналу з 
відміткою про сплату страхового платежу, якщо згідно із законами держави, до 
якої відряджається працівник, або держав, територією яких здійснюється тран-
зитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування;

є) на обов’язкове страхування та інші документально оформлені витра-
ти, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відрядження (у тому 
числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням 
таких витрат);

ж) на оплату службових телефонних розмов (у розмірах, погоджених з 
керівником);

з) на оплату комісійних витрат у разі обміну валюти.
Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів 

в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квит-
ків або транспортних рахунків (багажних квитанцій),у тому числі електронних 
квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма 
видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із го-
телів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та про-
живання відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у місцях 
проживання, страхових полісів тощо. 

8. Не дозволяється відшкодовувати витрати на алкогольні напої, тютюно-
ві вироби, суми “чайових”, за винятком випадків, коли суми таких “чайових” 
включаються до рахунку згідно із законами держави перебування, а також 
плату за видовищні заходи. 

9. Витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання тран-
спортних квитків) до місця відрядження і назад відшкодовуються в розмірі вар-
тості проїзду повітряним, залізничним водним і автомобільним транспортом 
загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов’язаних із 
придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, 
та страхових платежів на транспорті.
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Витрати на проїзд залізницями в державах Азії та Африки відшкодову-
ються за тарифами 1-го класу.

Відрядженому працівникові відшкодовуються витрати на проїзд до вокза-
лу, аеропорту або пристані і з вокзалу, аеропорту або пристані (якщо ці пункти 
розташовані за межами міста) в місцях відправлення, призначення та пересад-
ки, а також витрати на проїзд за місцем відрядження транспортом загального 
користування (рейсові автобуси, метро, тролейбуси, трамваї тощо, крім таксі) 
за умови, що працівникові не надавалися безкоштовно засоби пересування.

У разі потреби пересування по території держави відрядження керівник 
підприємства може визначити відрядженому працівникові вид транспорту, 
яким він може користуватися. Якщо така пропозиція не надходить, працівник 
самостійно вирішує питання про вибір виду транспорту.

Витрати за користування таксі або оренду автотранспорту можуть бути 
відшкодовані лише з дозволу керівника підприємства (згідно з підтвердними 
документами).

Витрати на проїзд відрядженого працівника в м’якому вагоні, суднами 
морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го 
класу та бізнес-класу відшкодовуються в кожному випадку з дозволу керів-
ника згідно з оригіналами підтвердних документів. Зазначені витрати не є 
надміру витраченими коштами.

Витрати на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якої 
входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується праців-
ник, відшкодовуються з дозволу керівника згідно з оригіналами підтвердних 
документів. Зазначені витрати не є надміру витраченими коштами.

Керівники підприємств (крім осіб керівного складу, визначених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 11.12.92 N 698) (698-92-п) особисто вирі-
шують питання щодо відшкодування своїх витрат на проїзд у м’якому вагоні, 
суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квит-
ками 1-го класу та бізнес-класу, а також на перевезення багажу понад вагу, 
вартість перевезення якого входить до вартості квитка. 

10. Відрядженому працівникові понад установлені суми компенсації ви-
трат у зв’язку з відрядженням відшкодовуються також витрати на оплату по-
датку на додану вартість за придбані проїзні документи. 

11. Витрати у зв’язку з поверненням відрядженим працівником квитка на 
потяг, літак або інший транспортний засіб можуть бути відшкодовані з до-
зволу керівника підприємства лише з поважних причин (рішення про відміну 
відрядження, відкликання з відрядження тощо) за наявності документа, що 
засвідчує вартість таких витрат.

У разі коли авіаквиток (оформлений на паперовому бланку) є нерозділь-
ним і частково використаним, до звіту додається лист (акт довідка) про по-
вернення авіаквитка, складений компанією-продавцем в якому зазначаються 
прізвище та ініціали відрядженого працівника вартість здійсненого перельоту, 
сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов’язані з поверненням 
частково використаного квитка, а також копія авіаквитка, завірена головним 
бухгалтером підприємства або уповноваженою на це особою.



219

У разі використання електронного авіаквитка підставою для відшкодуван-
ня витрат на його придбання є такий пакет документів: оригінал розрахунко-
вого або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової 
операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахун-
ковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахун-
ку, квитанція до прибуткового касового ордера); роздрук на папері частини 
електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція); оригі-
нали відривної частини посадкових талонів пасажира.

У разі коли електронний авіаквиток є частково використаним, до звіту 
також додається лист (акт, довідка) про повернення авіаквитка, складений 
компанією-продавцем, у якому зазначаються прізвище та ініціали відрядже-
ного працівника, вартість здійсненого перельоту, сума повернутих коштів, 
комісійні та/або інші збори, пов’язані з поверненням частково використаного 
квитка. 

12. У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на 
пально-мастильні матеріали відшкодовуються з урахуванням встановлених 
норм за 1 кілометр пробігу відповідно до затвердженого маршруту, що має 
бути визначено у наказі (розпорядженні) керівника підприємства.

Відшкодовуються також інші витрати, пов’язані з технічним обслуговуван-
ням, стоянкою та паркуванням службового автомобіля, збори за проїзд ґрун-
товими, шосейними дорогами та водними переправами. 

13. З дозволу керівника відрядженому працівникові можуть бути відшко-
довані фактичні витрати, що перевищують граничні суми відшкодування 
витрат на найм житлового приміщення та на службові телефонні розмови. 
Зазначені витрати не є надміру витраченими коштами.

Керівники підприємств (крім осіб керівного складу, визначених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 11.12.92 N 698) (698-92-п) особисто ви-
рішують питання щодо відшкодування своїх витрат на найм житлових при-
міщень, що перевищують граничні суми, затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 02.02.2011 N 98 (98-2011-п). 

14. Рішення щодо відшкодування особам керівного складу, визначеним по-
становою Кабінету Міністрів України від 11.12.92 N 698 (698-92-п), витрат на 
проїзд у м’якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітря-
ним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, на перевезення бага-
жу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка, а також 
витрат на найм житлових приміщень, що перевищують граничні суми, вста-
новлені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 (98-2011-п), 
приймається особами, з якими службове відрядження було погоджено. 

15. Працівникам підприємств відшкодовується вартість страхового поліса 
(за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за 
яким передбачено відшкодування витрат на:

надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги страху-
вальнику і придбання необхідних медикаментів;

переміщення страхувальника на територію України для надання йому 
медичної допомоги;
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відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до місця по-
ховання на території України та інші пов’язані з цим витрати.

У разі коли правилами в’їзду та перебування в державі, до якої відря-
джається страхувальник, встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, 
у договорі страхування визначається мінімальна страхова сума. При цьому 
строк дії договору страхування повинен відповідати строку відрядження.

Якщо в державі, до якої відряджається страхувальник, медична допомога 
надається іноземним громадянам безоплатно, вартість страхового поліса не 
відшкодовується.

Інформація про надання медичних послуг громадянам України за кор-
доном та про держави, при відрядженнях до яких громадянам України на-
дається невідкладна медична допомога на безоплатній основі, розміщу-
ється на офіційних веб-сайтах Міністерства закордонних справ України та 
Міністерства охорони здоров’я України.

Указані в цьому пункті витрати відшкодовуються працівникам підпри-
ємств, строк відрядження яких визначено пунктом 6 постанови Кабінету 
Міністрів України від 02.02.2011 N 98 (98-2011-п). 

16. Крім зазначених у пунктах 7 - 15 цього розділу витрат, відрядженому 
працівникові відповідно до Податкового кодексу України (2755-17) відшко-
довуються не підтверджені документально витрати на харчування та фінан-
сування інших власних потреб (добові витрати), понесені у зв’язку з таким 
відрядженням.

За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування 
працівника у відрядженні, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час 
перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються 
добові в межах сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
02.02.2011 N 98 (98-2011-п).

Визначення кількості днів відрядження для виплати добових проводиться 
з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня прибуття до місця постійної 
роботи, що зараховуються як два дні. 

16.1. Фактичний час перебування у відрядженні визначається:
а) у разі відрядження з України до держав, в’їзд громадян України на тери-

торію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в’їзд), - згідно з наказом 
про відрядження та відмітками про перетинання державного кордону України 
в паспортному документі (закордонному паспорті або документі, що його замі-
нює), що проставляються уповноваженою службовою особою Державної при-
кордонної служби України, яка здійснює прикордонний контроль, за особистим 
зверненням відрядженої особи щодо проставлення такої відмітки;

б) у разі відрядження з України до держав, в’їзд громадян України на те-
риторію яких не потребує наявності візи (дозволу на в’їзд), - згідно з наказом 
про відрядження та відповідними первинними документами;

в) у разі відсутності наказу та відміток відповідно до підпункту “а” цього 
пункту добові витрати відрядженому працівникові не відшкодовуються.

При відрядженні працівника строком на один день добові витрати відшко-
довуються як за повну добу. 
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16.2. Добові витрати за час перебування у відрядженні відшкодовуються 
в межах затверджених сум:

а) за кожний день перебування у відрядженні, включаючи день вибуття 
та прибуття, - за нормами, що встановлені для держави, до якої відряджено 
працівника;

б) якщо дата вибуття у відрядження до держав, в’їзд громадян України 
на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в’їзд), або 
дата повернення з них не збігається з датами за відмітками уповноваженої 
службової особи Державної прикордонної служби України в паспортному до-
кументі (закордонному паспорті або документі, що його замінює) про пере-
тинання державного кордону України, добові витрати за час проїзду тери-
торією України відшкодовуються відповідно до порядку, передбаченого для 
відряджень у межах України.

При цьому за дні перетину кордону України (в обох напрямках) відповідно 
до вказаних відміток добові витрати відшкодовуються за нормами, встанов-
леними для відряджень за кордон;

в) якщо відряджений, перебуваючи в дорозі до держав, в’їзд громадян 
України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в’їзд), або 
повертаючись з такої держави, має пересадку на інший транспортний за-
сіб або зупинку в готелі (мотелі іншому житловому приміщенні) на території 
України, то відшкодування витрат на відрядження за період проїзду терито-
рією України здійснюється в порядку, передбаченому для службових відря-
джень у межах України.

При цьому добові витрати з дня останньої пересадки на інший транспорт-
ний засіб (вибуття з готелю, мотелю, іншого житлового приміщення) на те-
риторії України під час прямування у відрядження за кордон і до дня першої 
пересадки на інший транспортний засіб (зупинки в готелі, мотелі, іншому 
житловому приміщенні) на території України (включно) під час повернення 
в Україну відшкодовуються за нормами, встановленими для відряджень за 
кордон. У разі якщо день вибуття у відрядження або день прибуття відрядже-
ного працівника до місця постійної роботи збігається з днем вказаної пере-
садки (зупинки), добові витрати за відповідні день вибуття або день прибуття 
відшкодовуються за нормами, встановленими для відряджень за кордон.

У разі відсутності такої пересадки (зупинки) добові витрати відшкодову-
ються за кожний день відрядження, включаючи день вибуття та прибуття, 
- за нормами, встановленими для відряджень за кордон;

г) у разі здійснення відряджень до кількох держав протягом доби - у роз-
мірі середнього арифметичного від сум, установлених для цих держав;

ґ) при направленні у відрядження до двох або більше держав - у сумах, 
що встановлені для відповідних держав, з дня перетину кордону відповідної 
держави.

У разі відрядження до двох або більше держав - учасниць Шенгенської 
угоди, перетин кордонів яких здійснюється без відміток у закордонному пас-
порті, або до держав, в’їзд громадян України на територію яких не потребує 
наявності візи (дозволу на в’їзд), починаючи з другої держави, - добові ви-
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трати відшкодовуються у сумі, затвердженій для відповідної держави з дня 
прибуття до даної держави згідно з датою, визначеною у транспортних квит-
ках або рахунках за проживання в готелі (мотелі), іншому житловому при-
міщенні.

У разі відсутності транспортних квитків та рахунків за проживання в готелі 
(мотелі), іншому житловому приміщенні добові витрати відшкодовуються за 
нормами держави відрядження згідно з наказом (розпорядженням) керівни-
ка підприємства.

День повернення в Україну (перетину кордону) - за нормами останньої 
держави відрядження;

д) якщо відряджений за кордон працівник за умовами запрошення без-
оплатно забезпечується харчуванням стороною, яка приймає, або якщо вар-
тість харчування включається до рахунків на найм житлового приміщення, 
проїзних документів без визначення конкретної суми, добові витрати від-
шкодовуються в розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат 
для відповідної держави згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 02.02.2011 N 98, зокрема 80 відсотків - при одноразовому, 55 від-
сотків - дворазовому, 35 відсотків - триразовому харчуванні;

е) витрати на харчування, вартість якого визначена і включена до ра-
хунків на оплату вартості проживання в готелях (мотелях), інших житлових 
приміщеннях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим праців-
ником за рахунок добових витрат.

Працівникам підприємств, які перебувають за кордоном тривалий строк і 
отримують заробітну плату в іноземній валюті, та працівникам дипломатич-
них установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відря-
дженні та отримують виплати в іноземній валюті, у разі відрядження в межах 
держави перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків 
сум добових витрат, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 02.02.2011 N 98 (98-2011-п) для відповідної держави. У разі відря-
дження в межах держави перебування терміном на одну добу добові витрати 
відшкодовуються в розмірі 50 відсотків зазначених сум.

У разі виїзду у справах відрядження зазначеного працівника з держави 
перебування до інших держав добові витрати відшкодовуються за нормами, 
що встановлені для держави відрядження. 

16.3. При потребі в авансуванні працівника коштами в національній ва-
люті держави, до якої відряджається працівник, перерахунок граничної суми 
добових витрат, встановленої у доларах США, у валюту держави відряджен-
ня здійснюється за крос-курсом, розрахованим за встановленим іноземним 
банком валютним (обмінним) курсом національної валюти держави перебу-
вання до валюти держави відрядження та долара США на день здійснення 
розрахунку витрат на відрядження. 

16.4. У разі вибуття у відрядження до України з держав, в’їзд громадян 
України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в’їзд), 
за час проїзду територією іноземних держав витрати на відрядження відшко-
довуються у порядку та за нормами, встановленими для службових відря-
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джень за кордон, а за дні перетину кордону України (відповідно до відміток 
уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в 
паспортному документі /в закордонному паспорті або документі, що його за-
мінює/) та дні перебування в Україні - у порядку та за нормами, встановлени-
ми для службових відряджень у межах України. 

16.5. Якщо працівника направлено у відрядження до двох або більше 
держав, день повернення в державу перебування (день перетину кордону) 
відшкодовується за нормами останньої держави відрядження. 

16.6. При вибутті у відрядження до України з держав, в’їзд громадян 
України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в’їзд), якщо 
працівник у дорозі має пересадку на інший транспортний засіб або зупинку в 
готелі (мотелі, іншому житловому приміщенні) на території іноземної держа-
ви, то за час проїзду територією іноземних держав витрати на відрядження 
відшкодовуються у порядку та за нормами, встановленими для службових 
відряджень за кордон. При цьому день останньої пересадки на інший тран-
спортний засіб (вибуття з готелю, мотелю, іншого житлового приміщення) на 
території іноземної держави при прямуванні у відрядження до України і день 
першої пересадки на інший транспортний засіб (зупинки в готелі, мотелі, 
іншому житловому приміщенні) на території іноземної держави при повер-
ненні з України та дні перебування в Україні відшкодовуються у порядку та 
за нормами, встановленими для службових відряджень у межах України. У 
разі відсутності такої пересадки (зупинки) добові витрати відшкодовуються 
за кожний день відрядження, включаючи день вибуття та прибуття, за нор-
мами, встановленими для службових відряджень у межах України. 

16.7. Вибуття у відрядження із зарубіжної держави до України і повернен-
ня того самого дня до цієї держави вважається одним днем відрядження. 

16.8. Якщо сторона, яка приймає, забезпечує працівника, відрядженого 
за кордон, додатковими коштами в іноземній валюті у вигляді компенсації 
поточних витрат (крім витрат на проїзд до держави відрядження і назад та на 
найм житлового приміщення) або добових витрат, сторона, яка направляє, 
виплату йому добових витрат зменшує на суму додатково наданих коштів. 
Якщо сума, надана стороною, яка приймає, перевищує або дорівнює вста-
новленим сумам добових витрат, сторона, яка відряджає, виплату добових 
витрат не проводить. 

17. Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний до закінчен-
ня п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної 
роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження. Сума 
надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із 
звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає повер-
ненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок під-
приємства, що їх надало, у грошових одиницях, в яких було надано аванс, у 
встановленому законодавством порядку.

У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник отри-
мав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використан-
ня виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених ко-
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штів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження 
(банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи).

У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник за-
стосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі 
і строк подання звіту про використання виданих на відрядження коштів не 
перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин керівник може 
продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі 
виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Разом із звітом подаються документи (в оригіналі), що засвідчують вар-
тість понесених у зв’язку з відрядженням витрат, із зазначенням форми їх 
оплати (готівкою, чеком, платіжною карткою, безготівковим перерахунком).

У разі відрядження до держав, в’їзд громадян України на територію яких 
здійснюється за наявності візи (дозволу на в’їзд), до звіту також додаються 
завірені відділом кадрів або головним бухгалтером ксерокопії сторінок за-
кордонного паспорта чи документа що його замінює, з прізвищем відрядже-
ного працівника, відмітками про перетин кордону України і візою держави 
відрядження. 

18. Якщо працівник отримав аванс на відрядження за кордон і не виїхав, 
він повинен протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про від-
міну поїздки повернути до каси підприємства зазначені кошти в тих грошових 
одиницях, в яких було видано аванс.

У разі неповернення працівником залишку коштів у визначений строк від-
повідна сума стягується з нього підприємством у встановленому чинним за-
конодавством порядку. 

19. Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно випла-
тити додаткові кошти, виплата здійснюється в національній валюті України 
за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим 
Національним банком України на день погашення заборгованості. Виплата 
зазначених коштів має здійснюватися до закінчення третього банківського 
дня після затвердження керівником звіту про використання коштів, наданих 
на відрядження.

У разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти, в якій вида-
но аванс, на національну валюту держави відрядження перерахунок витрат, 
здійснених у відрядженні, що підтверджені документально, здійснюється ви-
ходячи з крос-курсу, розрахованого за офіційним обмінним валютним кур-
сом, що встановлений Національним банком України на день затвердження 
звіту про використання коштів, наданих на відрядження.

Дозвіл (погодження) керівника підприємства на відшкодування витрат по-
над суми, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 
N 98 (98-2011-п), оформлюється письмово за довільною формою. 

20. Не дозволяється направляти у відрядження та видавати аванс праців-
нику, який не відзвітував про витрачені кошти в попередньому відрядженні. 

21. Надбавку до сум добових витрат в іноземній валюті, що підлягає 
виплаті окремим категоріям працівників, розраховують відповідно до роз-
мірів, затверджених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України 
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від 02.02.2011 N 98 (98-2011-п), і сум добових витрат, що підлягають від-
шкодуванню залежно від держави відрядження та кількості разів харчуван-
ня на добу (визначених у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
02.02.2011 N 98). 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Пенсійного фонду України 
27.09.2010 N 21-5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції  

України 27 жовтня 2010 р. за N 994/18289 

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

I. Загальні положення 
1.1. Ця Інструкція визначає процедуру нарахування і сплати єдиного вне-

ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний 
внесок) страхувальниками, визначеними Законом України “Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 
(далі - Закон), нарахування і сплати фінансових санкцій органами Пенсійного 
фонду України, стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів. 

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, визначеному Законом. 

II. Платники єдиного внеску 
2.1. Платниками єдиного внеску є:
2.1.1. Роботодавці:
підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені від-

повідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду ді-
яльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умо-
вах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених зако-
нодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового 
договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані 
роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у ви-
тягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підпри-
ємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені 
підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних 
осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахо-
ваними особами; фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують 
працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших 
умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим 
договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною осо-
бою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають 
видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців); 
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фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні 
особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору 
(контракту);

дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, пред-
ставництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій 
(у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які 
мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застраховани-
ми особами;

дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, 
філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, 
установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території 
України.

2.1.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використо-
вують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове 
забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу або ком-
пенсацію відповідно до законодавства, - для осіб, зазначених у підпунктах 
2.1.10 - 2.1.15 цього пункту Інструкції.

2.1.3. Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену 
систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у прова-
дженні ними підприємницької діяльності.

До членів сімей фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у прова-
дженні ними підприємницької діяльності, належать дружина (чоловік), бать-
ки, діти та інші утриманці, які досягли 15-річного віку, не перебувають у тру-
дових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - підпри-
ємцем, але спільно з ним провадять підприємницьку діяльність і отримують 
від цього частину доходу.

2.1.4. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються 
незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, ар-
тистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, 
юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, 
або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну ді-
яльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що 
такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.

2.1.5. Працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України) та особи без громадянства, які працюють:

на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, 
зазначених в абзаці другому підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу;

у фізичних осіб - підприємців на умовах трудового договору (контракту) 
або на інших умовах, передбачених законодавством;

у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших 
фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту).

2.1.6. Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприєм-
ствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в аб-
заці другому підпункту 2.1.1 цього пункту, чи у фізичних осіб - підприємців або 
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осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими до-
говорами (крім фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (на-
дані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

2.1.7. Громадяни України, які працюють у розташованих за межами 
України дипломатичних представництвах і консульських установах України, 
філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств, 
установ та організацій (зокрема міжнародних), утворених відповідно до за-
конодавства України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Громадяни України та особи без громадянства, які працюють у диплома-
тичних представництвах і консульських установах іноземних держав, філіях, 
представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств, 
установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території 
країни.

2.1.8. Особи, які працюють на виборних посадах в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян та отриму-
ють заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді.

2.1.9. Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин не-
залежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної 
служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі.

2.1.10. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військо-
вої служби), особи рядового і начальницького складу.

2.1.11. Батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні 
батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законо-
давства.

2.1.12. Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності.
2.1.13. Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах 

України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, 
Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та 
службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

2.1.14. Особи, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2.1.15. Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, 
піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а та-
кож непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I 
групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує 
постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непра-
цюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно 
до законодавства. 

2.2. Платники єдиного внеску, зазначені у підпунктах 2.1.3-2.1.15 цього 
пункту, є застрахованими особами. 

2.3. Платники єдиного внеску, зазначені у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 цього 
пункту, є страхувальниками для платників, зазначених у підпунктах 2.1.5-
2.1.15 цього пункту. 
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2.4. Платники єдиного внеску, зазначені у підпунктах 2.1.3 та 2.1.4 цього 
пункту, є страхувальниками. 

2.5. Особи, зазначені у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цього розділу, які обрали 
спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного 
внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують від-
повідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути 
платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у сис-
темі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

III. База нарахування та розміри єдиного внеску 
3.1. Єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону (2464-17) для 

платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, у 
таких розмірах:

3.1.1. У відсотках від суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, 
які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються 
відповідно до Закону України “Про оплату праці” (108/95-ВР), відповідно до 
класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єди-
ного внеску з урахуванням видів їх економічної діяльності.

3.1.2. Які є бюджетними установами, - 36,3 відсотка суми нарахованої 
заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову за-
робітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в 
натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про 
оплату праці”. 

3.1.3. Які використовують працю найманих працівників із числа осіб льот-
них екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінже-
нери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які 
виконують спеціальні роботи в польотах, - 45,96 відсотка суми нарахованої 
заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову за-
робітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в на-
туральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про опла-
ту праці” (108/95-ВР) особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної 
авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, 
льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи 
в польотах.

3.1.4. Які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими 
договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною осо-
бою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають 
видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців), - 34,7 відсотка суми винагороди 
фізичним особам за виконання робіт надання послуг) за цивільно-правовими 
договорами.

3.2. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цієї 
Інструкції, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у таких роз-
мірах:
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3.2.1. Військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечен-
ня особам, зазначеним у підпункті 2.1.10 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, 
- 34,7 відсотка суми грошового забезпечення.

3.2.2. Які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій не-
працездатності, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства осо-
бам, зазначеним у підпунктах 2.1.11-2.1.15 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, 
- 33,2 відсотка суми грошового забезпечення, оплати перших п’яти днів тим-
часової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, 
та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги або компенсації від-
повідно до законодавства. 

3.3. Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.3 (крім фізичних осіб - під-
приємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 2.1.4 пункту 2.1 
розділу II цієї Інструкції, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону 
(2464-17) у розмірі 34,7 відсотка суми доходу (прибутку), отриманого від їх 
діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та 
суми доходу, що розподіляється між членами сім’ї фізичних осіб - підприєм-
ців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При 
цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального 
страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (при-
буток). У разі бажання осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту, брати 
участь на добровільних засадах:

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похован-
ням, - 36,6 відсотка суми доходу (прибутку),отриманого від їх діяльності, що 
підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та суми доходу, 
що розподіляється між членами сім’ї фізичних осіб - підприємців, які беруть 
участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від не-
щасного випадку на виробництві та професійного захворювання - 36,21 
відсотка суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає 
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та суми доходу, що розпо-
діляється між членами сім’ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у 
провадженні ними підприємницької діяльності;

за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасно-
го випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності) - у розмірі 38,11 відсотка суми доходу (прибутку), 
отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи 
фізичних осіб, та суми доходу, що розподіляється між членами сім’ї фізич-
них осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємниць-
кої діяльності.

У випадках, зазначених у третьому - п’ятому абзацах цього пункту, сума 
єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового 
внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). 
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3.4. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу II цієї 
Інструкції, які обрали спрощену систему оподаткування, - 34,7 відсотка суми, 
що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім’ї, які 
беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не біль-
ше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої 
Законом (2464-17). При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою 
за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу, що визначається 
розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір 
внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна 
плата (дохід).

У разі бажання осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту, брати 
участь на добровільних засадах:

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похован-
ням, - 36,6 відсотка суми, що визначається такими платниками самостійно 
для себе та членів сім’ї, які беруть участь у провадженні ними підприємниць-
кої діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єди-
ного внеску, встановленої Законом;

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від не-
щасного випадку на виробництві, - 36,21 відсотка суми, що визначається 
такими платниками самостійно для себе та членів сім’ї, які беруть участь у 
провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної 
величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;

за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання (пенсійним, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного ви-
падку на виробництві) - у розмірі 38,11 відсотка суми, що визначається таки-
ми платниками самостійно для себе та членів сім’ї, які беруть участь у про-
вадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної ве-
личини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом (2464-17).

У випадках, зазначених у третьому - п’ятому абзацах цього пункту, сума 
єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового 
внеску за кожну особу за місяць. 

3.5. Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.5, 2.1.7-2.1.9 пункту 
2.1 розділу II цієї Інструкції (крім осіб, які працюють на посадах, робота на 
яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповід-
но до Законів України “Про державну службу” (3723-12), “Про прокурату-
ру” (1789-12), “Про державну підтримку засобів масової інформації та со-
ціальний захист журналістів” (540/97-ВР), “Про наукову і науково-технічну 
діяльність” (1977-12), “Про статус народного депутата України” (2790-12), 
“Про Національний банк України” (679-14), “Про службу в органах місцево-
го самоврядування” (2493-14), Митного кодексу України (92-15), Положення 
про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого 
Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР 
(379/95-ВР), а також льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації 
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(пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-
наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах), 
єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону (2464-17) у розмірі 3,6 
відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають 
основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні 
виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до 
Закону України “Про оплату праці” (108/95-ВР). 

3.6. Для найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах 
УТОГ, УТОС, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону (2464-17) 
у розмірі 2,85 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, 
які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються 
відповідно до Закону України “Про оплату праці” (108/95-ВР).

3.7. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.6 пункту 2.1 розділу II цієї 
Інструкції, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону (2464-17) у 
розмірі 2,6 відсотка суми винагороди за виконання робіт (надання послуг) за 
цивільно-правовими договорами. 

3.8. Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.5, 2.1.7-2.1.9 пункту 2.1 
розділу II цієї Інструкції, які працюють на посадах, робота на яких зарахо-
вується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів 
України “Про державну службу” (3723-12), “Про прокуратуру” (1789-12), “Про 
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур-
налістів” (540/97-ВР), “Про наукову і науково-технічну діяльність” (1977-12), 
“Про статус народного депутата України” (2790-12), “Про Національний банк 
України” (679-14), “Про службу в органах місцевого самоврядування” (2493-
14), Митного кодексу України (92-15), Положення про помічника-консультанта 
народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради 
України від 13 жовтня 1995 року 379/95-ВР (379/95-ВР), а також для льотних 
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінжене-
рів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які 
виконують спеціальні роботи в польотах, єдиний внесок встановлюється від-
повідно до Закону (2464-17) у розмірі 6,1 відсотка суми нарахованої заробіт-
ної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну 
плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натураль-
ній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці” 
(108/95-ВР). 

3.9. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.10 пункту 2.1 розділу II цієї 
Інструкції, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону (2464-17) у 
розмірі 2,6 відсотка грошового забезпечення. 

3.10. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.12 пункту 2.1 розділу II цієї 
Інструкції, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону (2464-17) у 
розмірі 2 відсотки суми допомоги по тимчасовій непрацездатності. 

3.11. Для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, 
єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону (2464-17) у розмірі 8,41 
відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають 
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основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсацій-
ні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно 
до Закону України “Про оплату праці” (108/95-ВР) та суми оплати перших 
п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів 
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності для працюючих 
інвалідів.

3.12. Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських органі-
зацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів 
становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за 
умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсо-
тків суми витрат на оплату праці, єдиний внесок встановлюється відповідно 
до Закону (2464-17) у розмірі 5,3 відсотка суми нарахованої заробітної плати 
за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, 
що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці” (108/95-
ВР) та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання по-
слуг) за цивільно-правовими договорами, а також суми оплати перших п’яти 
днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів робо-
тодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

3.13. Для підприємств та організацій громадських організацій інвалі-
дів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної 
чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів 
становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, єдиний 
внесок встановлюється відповідно до Закону (2464-17) у розмірі 5,5 від-
сотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають 
основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні 
виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно 
до Закону України “Про оплату праці” (108/95-ВР) та суми оплати перших 
п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів 
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності для працюючих 
інвалідів.

Підтвердженням встановлення працівнику інвалідності є завірена копія 
довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлен-
ня групи інвалідності. Завірення копії довідки здійснюється безпосередньо 
підприємством, установою або організацією, зазначеними у пунктах 3.11-
3.13 цієї Інструкції. 

3.14. Платники, зазначені у підпунктах 2.1.11, 2.1.13-2.1.15 пункту 2.1 роз-
ділу II цієї Інструкції, звільняються від сплати єдиного внеску із сум отрима-
них ними грошового забезпечення, допомоги або компенсації. 

3.15. Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної 
величини бази нарахування єдиного внеску, що дорівнювала до 1 жовтня 
2011 року п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок, з 1 жов-
тня 2011 року - сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.
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IV. Нарахування, обчислення і сплата єдиного внеску 
4.1. Нарахування єдиного внеску
4.1.1. Єдиний внесок нараховується на суми, що визначені базою для 

нарахування єдиного внеску, які не зменшені на суму відрахувань податків, 
інших обов’язкових платежів, що відповідно до закону сплачуються із зазна-
чених сум, та на суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або 
за договорами позики, придбання товарів та виплат чи на інші цілі за дору-
ченням отримувача.

4.1.2. Єдиний внесок нараховується на суми, що визначені базою для на-
рахування єдиного внеску, незалежно від джерел їх фінансування, форми, 
порядку, місця виплати та використання, а також від того, чи виплачені такі 
суми фактично після їх нарахування до сплати.

4.1.3. Єдиний внесок обчислюється виключно у національній валюті, у 
тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі.

Обчислення єдиного внеску із сум, виражених в іноземній валюті, здійсню-
ється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України 
за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день обчислення єдиного внеску.

4.1.4. Обчислення єдиного внеску за минулі періоди здійснюється вихо-
дячи з його розміру, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) 
заробітної плати (доходу), на яку нараховується єдиний внесок. 

4.2. Сплата єдиного внеску
4.2.1. Сплата єдиного внеску здійснюється платниками виключно у на-

ціональній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на ра-
хунки органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державного казначейства 
України для його зарахування.

4.2.2. Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником без-
готівкових коштів з його банківського рахунка.

Платники, зазначені у підпунктах 2.1.3 та 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цієї 
Інструкції, які не мають банківського рахунка, сплачують єдиний внесок шля-
хом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

4.2.3. Днем сплати єдиного внеску вважається:
у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунка платника на відповідні 

рахунки Пенсійного фонду - день списання банком або Державним казна-
чейством України суми платежу з рахунка платника незалежно від часу її 
зарахування на рахунок Пенсійного фонду;

у разі сплати єдиного внеску готівкою - день прийняття до виконання бан-
ком або іншою установою - членом платіжної системи документа на переказ 
готівки разом із сумою коштів у готівковій формі.

4.2.4. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану 
платника. 

4.3. Обчислення і строки сплати єдиного внеску платниками, зазначени-
ми у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 (крім тих, які є страхувальниками для плат-
ників, зазначених у підпунктах 2.1.11, 2.1.13-2.1.15 пункту 2.1 розділу II цієї 
Інструкції) пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції:
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4.3.1. Обчислення єдиного внеску зазначеною категорією платників здій-
снюється щомісячно на підставі бухгалтерських та інших документів, відпо-
відно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують 
нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний 
внесок.

4.3.2. При визначенні максимальної величини бази нарахування єдиного 
внеску виплати враховуються в такій черговості:

сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають 
основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні 
виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до 
Закону України “Про оплату праці” (108/95-ВР);

сума винагороди за цивільно-правовими договорами;
сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.
При цьому розмір єдиного внеску застосовується окремо для кожного 

виду виплат відповідної категорії платників.
Застосування максимальної величини при нарахуванні єдиного внеску на 

суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати щорічної відпустки, 
період яких більше одного місяця, здійснюється окремо за кожний місяць.

4.3.3. Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній 
період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, вияв-
ленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, у якому 
були здійснені нарахування.

4.3.4. Для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на се-
зонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими 
договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музи-
кантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінемато-
графістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану 
роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календар-
ний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом 
ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на 
кількість місяців, за які вона нарахована.

Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, 
яким нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час після звіль-
нення з роботи або згідно з рішенням суду, - середню заробітну плату за 
вимушений прогул.

4.3.5. Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової 
заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при на-
рахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної 
плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 
13.01.2004 N 5 (z0114-04), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 
27.01.2004 за N 114/8713.

4.3.6. Нараховані за відповідний базовий звітний період суми єдиного 
внеску сплачуються платниками не пізніше 20 числа місяця, що настає за 
базовим звітним періодом, незалежно від виплати заробітної плати та інших 
видів виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок.
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Базовим звітним періодом є календарний місяць.
4.3.7. Платники під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошо-

вого забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одно-
часно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці 
виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для відповідних платників 
(авансові платежі). Винятком є випадки, якщо внесок, нарахований на ці ви-
плати, вже сплачений у строки, визначені підпунктом 

4.3.6 пункту 4.3 розділу IV цієї Інструкції, або за результатами звірення 
платника з органом Пенсійного фонду за платником визнана переплата єди-
ного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або до-
рівнює їй.

Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) ко-
штів на оплату праці (виплата доходу, грошового забезпечення), у тому числі 
в безготівковій чи натуральній формі.

Фактичним отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (випла-
та доходу, грошового забезпечення) вважається отримання відповідних сум 
готівкою, зарахування на рахунок одержувача, перерахування за доручен-
ням одержувача на будь-які цілі, отримання товарів (послуг) або будь-яких 
інших матеріальних цінностей у рахунок зазначених виплат, фактичне здій-
снення з таких виплат відрахувань згідно із законодавством або виконавчи-
ми документами чи будь-яких інших відрахувань. 

4.4. Обчислення і строки сплати єдиного внеску за платників, зазначених 
у підпунктах 2.1.5-2.1.10 та 2.1.12 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції

4.4.1. Обчислення і сплата єдиного внеску за зазначену категорію платни-
ків здійснюються платниками, зазначеними в підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 пункту 
2.1 розділу II цієї Інструкції, за рахунок сум, на які внесок нарахований.

4.4.2. Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються відповідно до 
вимог підпунктів 4.3.1-4.3.5 та в строки, визначені підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 
розділу IV цієї Інструкції. 

4.5. Обчислення і строки сплати єдиного внеску платниками, зазначени-
ми у підпунктах 2.1.3 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену 
систему оподаткування) та 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції

4.5.1. Обчислення сум єдиного внеску зазначеною категорією платників 
здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій та отриманих 
від податкових органів відомостей про результати перевірок діяльності таких 
осіб, що призвели до збільшення або зменшення розміру доходу, що підля-
гає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

4.5.2. Платники, визначені підпунктом 2.1.3 (крім фізичних осіб - підпри-
ємців, які обрали спрощену систему оподаткування) пункту 2.1 розділу II цієї 
Інструкції, за себе та членів своїх сімей, які беруть участь у провадженні ними 
підприємницької діяльності, сплачують єдиний внесок протягом року до 15 
березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді авансових 
платежів в розмірі 25 відсотків річної суми єдиного внеску, обчисленої від 
суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку 
на доходи фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.
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Суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, урахову-
ються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним до 1 
квітня року, наступного за звітним роком, на підставі даних річної податкової 
декларації.

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального стра-
хового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Платникам, які зобов’язані здійснити доплату до мінімального страхового 
внеску, органами Пенсійного фонду України для узгодження надсилається 
повідомлення-розрахунок за формою згідно з додатком 1, у якому зазнача-
ється розрахунок сум такої доплати, які підлягають сплаті за результатами 
підприємницької діяльності за звітний рік.

4.5.3. Платники, визначені підпунктом 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цієї 
Інструкції, сплачують єдиний внесок до 1 квітня року, наступного за звітним, 
на підставі даних річної податкової декларації.

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального стра-
хового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Платникам, які зобов’язані здійснити доплату до мінімального страхового 
внеску, органами Пенсійного фонду України для узгодження надсилається 
повідомлення-розрахунок за формою згідно з додатком 1, у якому зазнача-
ється розрахунок сум такої доплати, які підлягають сплаті за результатами їх 
діяльності за звітний рік. 

4.6. Обчислення і строки сплати єдиного внеску платниками, зазначени-
ми у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, які обрали спрощену 
систему оподаткування

4.6.1. Зазначена категорія платників самостійно обчислює для себе та 
членів своїх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької 
діяльності, суму єдиного внеску, яка не може бути менше мінімального стра-
хового внеску за кожну особу на місяць.

4.6.2. Платники сплачують єдиний внесок у вигляді авансового платежу в 
розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа місяця, наступного за міся-
цем, за який він сплачується.

Суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховують-
ся платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним не пізніше 
20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

Базовим звітним періодом є календарний рік. 
4.7. Єдиний внесок, що підлягає сплаті із сум виплат за період з дня виник-

нення у платника зобов’язання щодо сплати єдиного внеску до дня включення 
органом Пенсійного фонду України даних про такого платника до Державного 
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, сплачу-
ється (стягується) на загальних підставах за зазначений період. 

4.8. У разі зміни у встановленому законодавством порядку класу профе-
сійного ризику виробництва платник на підставі отриманого повідомлення 
органу Пенсійного фонду України за період з дати встановлення нового класу 
професійного ризику та розміру єдиного внеску самостійно здійснює перера-
хунок єдиного внеску. Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку 
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(різниця між нарахованою сумою єдиного внеску по розміру, встановленому 
раніше, та нарахованою сумою єдиного внеску по встановленому розміру за 
зазначений період) платник відображає у звіті про нараховані суми єдиного 
внеску, який подається ним за звітний період, у якому ним отримано повідо-
млення Пенсійного фонду. 

4.9. Обчислення єдиного внеску органами Пенсійного фонду здійснюється 
на підставі актів перевірки правильності нарахування та сплати єдиного со-
ціального внеску, звітності, що подається платниками до органів Пенсійного 
фонду, актів звірок з податковими органами про нараховані суми доходу, що 
підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, бухгалтерських 
та інших документів, що підтверджують суму виплат (доходу), на які нарахо-
вується єдиний внесок. 

V. Добровільна сплата єдиного внеску
5.1. На добровільну сплату єдиного внеску з деяких видів загальнообов’язко-

вого державного соціального страхування мають право:
5.1.1. Платники, зазначені у підпунктах 2.1.3 та 2.1.4 пункту 2.1 розділу 

II цієї Інструкції, - на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності.

5.1.2. Члени фермерського господарства, особистого селянського гос-
подарства - на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та ви-
тратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та 
пенсійне страхування.

5.1.3. Громадяни України, які працюють за межами України, - на загально-
обов’яз ко ве державне соціальне страхування на випадок безробіття, у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням, та на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

5.2. Особи, зазначені у підпунктах 5.1.1-5.1.3 пункту 5.1 розділу V цієї Ін струк-
ції, подають до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання:

заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування за формою згідно з додатком 2, в якій зазна-
чають, у якому виді загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання вони бажають брати участь;

копії таких документів:
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі наявності);
трудової книжки (у разі наявності);
документа, що посвідчує особу.
Особи, зазначені у підпункті 5.1.1 цього пункту, надають також копію ви-

писки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - під-
приємців або іншого документа, що підтверджує право на зайняття відповід-
ною діяльністю.
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Особи, зазначені у підпункті 5.1.2 цього пункту, надають також документ, 
що підтверджує їх членство у такому господарстві.

Особи, зазначені у підпункті 5.1.3 цього пункту, надають документ упо-
вноваженого органу, який підтверджує роботу особи в країні, де він пере-
буває, та що ця особа не є застрахованою у відповідній системі соціального 
страхування. Зазначений документ повинен бути легалізований посольством 
(консульством) України, юрисдикція якого поширюється на країну, де працює 
така особа. 

5.3. З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загально-
обо в’язкового державного соціального страхування, після перевірки викла-
дених у заяві відомостей органом Пенсійного фонду України в строк не пізні-
ше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про 
добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального 
страхування (далі - договір про добровільну участь) відповідно до типового 
договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування, наведеного у додатку 3 до цієї Інструкції.

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання. 
5.4. Орган Пенсійного фонду відмовляє в укладенні договору про добро-

вільну участь у разі, якщо особа:
підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню з 

того ж виду страхування, який нею обрано для добровільної участі;
не відповідає вимогам, визначеним у підпунктах 5.1.1-5.1.3 пункту 5.1 

цього розділу;
подала неповні або недостовірні відомості;
раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена 

або за яким не виконано передбачені договором умови;
бажає укласти договір на строк менше одного року.
В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь 

не допускається. 
5.5. Особи, зазначені у підпунктах 5.1.1-5.1.3 пункту 5.1 цього розділу, 

беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добро-
вільну участь, але не менше одного року. 

5.6. Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, сплачують єдиний внесок у розмірах: 

5.6.1. Особи, зазначені у підпункті 5.1.1 пункту 5.1 цього розділу, які укла-
ли договір про добровільну участь, - встановлених пунктами 3.3 та 3.4 розді-
лу III цієї Інструкції для відповідних платників єдиного внеску.

5.6.2. Особи, зазначені у підпунктах 5.1.2 та 5.1.3 пункту 5.1 цього розді-
лу, які уклали договір про добровільну участь, - залежно від обраного виду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування:

в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні - 33,2 від-
сотка суми, що визначається таким платником самостійно, але не більше 
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої 
Законом (2464-17);
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в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випа-
док безробіття - 1,5 відсотка суми, що визначається таким платником са-
мостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного 
внеску, встановленої Законом (2464-17);

в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похован-
ням, - 1,9 відсотка суми, що визначається таким платником самостійно, але 
не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, вста-
новленої Законом (2464-17);

в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від не-
щасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності (крім осіб, зазначених у підпункті 5.1.3 пункту 
5.1 цього розділу), - 1,51 відсотка суми, що визначається таким платником 
самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдино-
го внеску, встановленої Законом (2464-17).

Сума єдиного внеску, що визначена зазначеною категорією платників са-
мостійно, не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, 
встановленого Законом (2464-17) на місяць.

5.6.3. Особи, зазначені у підпунктах 5.1.2 та 5.1.3 пункту 5.1 цьо-
го розділу, які уклали договір про добровільну участь у декількох видах 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, сплачують єди-
ний внесок у розмірах, встановлених відповідно до Закону (2464-17) пунктом 
3.4 розділу III цієї Інструкції. 

5.7. Особи, зазначені у підпункті 5.1.1 пункту 5.1 цього розділу, сплачують 
єдиний внесок в розмірі, установленому в договорі про добровільну участь 
у строки, встановлені підпунктами 4.5.2, 4.5.3 пункту 4.5 та підпунктом 4.6.2 
пункту 4.6 розділу IV цієї Інструкції для відповідних платників єдиного вне-
ску.

Особи, зазначені у підпунктах 5.1.2 та 5.1.3 пункту 5.1 цього розділу, спла-
чують єдиний внесок щомісяця в розмірі, установленому в договорі про до-
бровільну участь, за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за міся-
цем, за який він сплачується. 

5.8. Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання догово-
ру про добровільну участь поверненню не підлягають. 

VI. Порядок стягнення заборгованості з платників 
6.1. Заходи стягнення та впливу застосовуються до платників, визначе-

них підпунктами 2.1.1-2.1.4 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, на яких згід-
но з Законом (2464-17) покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та 
сплачувати єдиний внесок. 

6.2. Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена 
платниками у строки, визначені відповідно до Закону (2464-17) підпунктом 
4.3.6 пункту 4.3, абзацом другим підпункту 4.5.2, підпунктом 4.5.3 пункту 4.5 
та підпунктом 4.6.2 пункту 4.6 розділу IV цієї Інструкції, обчислена органами 
Пенсійного фонду України у випадках, передбачених Законом, є недоїмкою.
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Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штра-
фів. 

6.3. Органи Пенсійного фонду надсилають платникам вимогу про сплату 
недоїмки в таких випадках:

а) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності платника 
або актів звірок з органами податкової служби сум доходу (прибутку) фізич-
них осіб - підприємців чи осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, 
свідчать про донарахування сум єдиного внеску або органами Пенсійного 
фонду у повідомленнях-розрахунках визначено суми єдиного внеску, які під-
лягають доплаті;

б) якщо платник має на кінець звітного базового періоду недоїмку зі спла-
ти єдиного внеску;

в) якщо платник має на кінець звітного базового періоду борги зі сплати 
фінансових санкцій.

У випадку “а” вимога надсилається одночасно з актом документальної пе-
ревірки платника єдиного внеску, або актом про суми розбіжностей щодо сум 
доходу (прибутку), заявлених у звітності до Пенсійного фонду та задекларо-
ваних у річній податковій декларації фізичними особами - підприємцями чи 
особами, які забезпечують себе роботою самостійно, або повідомленням-
розрахунком на всю суму донарахованого єдиного внеску.

У випадку “б” та/або “в” вимога надсилається щомісяця протягом п’яти 
робочих днів, наступних за звітним базовим періодом. Вимога формується 
на підставі даних особових рахунків платників на всю суму боргу.

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.
Сума боргу у вимозі проставляється у гривнях з двома десятковими зна-

ками. Вимога формується на суму боргу, що перевищує 10 грн. 
6.4. Вимога про сплату боргу формується на підставі актів документаль-

них перевірок, актів звірок з органами податкової служби, звітів платника про 
нарахування єдиного внеску та облікових даних з карток особових рахунків 
платників за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції (для платника - 
юридичної особи) або за формою згідно з додатком 5 до цієї Інструкції (для 
платника - фізичної особи).

Орган Пенсійного фонду України веде реєстр виданих вимог про сплату 
недоїмки за формою згідно з додатком 6. При формуванні вимоги їй при-
своюється порядковий номер, який складається з трьох частин: 1-а части-
на - літери “Ю” (вимога до юридичної особи) або “Ф” (вимога до фізичної 
особи), 2-а частина - порядковий номер, 3-я частина - літера “У” (узгоджена 
вимога).

Вимога формується під одним порядковим номером до повного погашен-
ня сум боргу.

Після формування вимоги та внесення даних до відповідного реєстру в 
той самий день вимога передається працівнику, на якого покладено обов’язки 
з ведення діловодства та архівне зберігання документів, для вручення плат-
нику. Цей працівник в день отримання вимоги надсилає (вручає) її платнику, 
при цьому корінець вимоги залишається у Пенсійному фонді.
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Вимога вважається надісланою (врученою) юридичній особі або відо-
кремленому підрозділу, якщо її передано службовій особі такого платника 
під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Вимога вважається надісланою (врученою) фізичній особі, якщо її вру-
чено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи наді-
слано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого її 
місця перебування (проживання) з повідомленням про вручення за порядком 
оформлення зазначених поштових відправлень, установленим Кабінетом 
Міністрів України.

Якщо платник на день надсилання йому органом Пенсійного фонду вимо-
ги не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця 
проживання), вимога вважається належним чином врученою навіть у разі її 
повернення як такої, що не знайшла адресата.

Після вручення (отримання інформації про вручення) вимоги платнику 
працівник, на якого покладено обов’язки з ведення діловодства та архівне 
зберігання документів, передає корінець такої вимоги з відміткою про вру-
чення відповідальному працівнику органу Пенсійного фонду.

Відповідальний працівник уносить відповідні дані до реєстру вимог, під-
шиває корінець вимоги до справи платника та:

а) якщо вимога органу Пенсійного фонду скасовується чи змінюється 
судом (господарським судом), то підшиває примірник (копію) рішення суду 
(господарського суду) до справи платника поряд з корінцем від вимоги, щодо 
якого відбувся судовий розгляд;

б) у разі списання недоїмки у випадках, визначених статтею 25 Закону 
(2464-17), - копію рішення про писання. 

6.5. Протягом десяти робочих днів із дня одержання вимоги про сплату 
недоїмки платник зобов’язаний сплатити зазначені у вимозі суми недоїмки, 
штрафів та пені. 

6.6. У разі незгоди з розрахунком суми боргу, зазначеної у вимозі про 
сплату недоїмки, платник узгоджує її з органами Пенсійного фонду у порядку, 
встановленому Пенсійним фондом України, а у разі неузгодження вимоги із 
органами Пенсійного фонду - має право на оскарження вимоги в судовому 
порядку. Про оскарження вимоги до суду платник зобов’язаний письмово по-
відомити протягом десяти робочих днів орган Пенсійного фонду, який на-
правив вимогу. 

6.7. Відкликання вимог
Вимога вважається відкликаною, якщо:
а) сума боргу самостійно погашається платником;
б) орган Пенсійного фонду скасовує або змінює раніше зазначену суму 

боргу внаслідок її узгодження або оскарження;
в) вимога органу Пенсійного фонду про сплату боргу скасовується чи змі-

нюється судом (господарським судом);
г) борг списується у випадках, передбачених статтею 25 Закону (2464-17);
ґ) є рішення суду на стягнення відповідних сум боргу, що зазначені у ви-

мозі.
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У випадку, зазначеному в підпункті “а”, вимога вважається відкликаною у 
день, протягом якого відбулося погашення суми боргу.

У випадку, зазначеному в підпункті “б”, вимога вважається відкликаною з 
дня прийняття органом Пенсійного фонду рішення про скасування або зміну 
раніше зазначеної суми боргу.

У випадку, зазначеному в підпункті “в”, вимога вважається відкликаною у 
день набрання судовим рішенням законної сили.

У випадку, зазначеному в підпункті “г”, вимога вважається відкликаною у 
день прийняття органом Пенсійного фонду рішення про списання боргу від-
повідно до частини 7 статті 25 Закону (2464-17).

У випадку, зазначеному в підпункті “ґ”, вимога вважається відкликаною у 
день надходження виконавчих документів до органів державної виконавчої 
служби. 

6.8. У разі якщо платник, який одержав вимогу і протягом десяти робочих 
днів після її отримання не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки, штра-
фів та пені, не узгодив вимогу з відповідним органом Пенсійного фонду, не 
оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недо-
їмки протягом десяти робочих днів з дня отримання узгодженої вимоги, орган 
Пенсійного фонду надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозді-
лу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки, у якій зазначає 
суму боргу за даними карток особових рахунків платників на дату подання.

До сум боргу, що подаються до органів державної виконавчої служби за 
даними карток особових рахунків платників, включаються також суми узго-
джених з платником, але не сплачених у встановлений термін штрафів та 
пені.

У зазначених випадках орган Пенсійного фонду України також має пра-
во звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки. У разі звернення 
органу Пенсійного фонду України з позовом про стягнення недоїмки до суду 
передбачені законодавством заходи досудового врегулювання спорів не за-
стосовуються. 

6.9. Якщо протягом наступного базового звітного періоду платник нарос-
тив суми боргу, то після проходження відповідної процедури узгодження та 
оскарження до органу державної виконавчої служби подається вимога тільки 
на суму зростання боргу.

Якщо протягом наступних базових звітних періодів платник повністю по-
гасив суми боргу, зазначені у вимозі, що подана до органу державної ви-
конавчої служби, то орган Пенсійного фонду подає до відповідного підроз-
ділу повідомлення про сплату боргу за формою згідно з додатком 7 до цієї 
Інструкції. 

6.10. За рахунок сум, що надходять від платника єдиного внеску або 
від державної виконавчої служби, погашаються суми недоїмки, штрафних 
санкцій та пені у порядку календарної черговості їх виникнення. У разі якщо 
платник має несплачену суму недоїмки, штрафів та пені, сплачені ним суми 
єдиного внеску зараховуються в рахунок сплати недоїмки, штрафів та пені у 
порядку календарної черговості їх виникнення.
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При цьому протягом п’яти робочих днів після закінчення базового звітного 
періоду орган Пенсійного фонду складає повідомлення про суми розподілу 
сплачених коштів за формою згідно з додатком 8 до цієї Інструкції, яке надси-
лається (вручається) такому платнику. Корінець повідомлення залишається 
в органі Пенсійного фонду.

Повідомлення вважається надісланим (врученим) платнику, якщо його 
передано службовій особі юридичної особи або фізичній особі - підприємцю, 
особі, яка забезпечує себе роботою самостійно, під підпис або надіслано 
простим поштовим відправленням. Дата відправлення проставляється на 
корінці повідомлення. 

VII. Фінансові санкції 
7.1. За порушення норм законодавства про єдиний внесок на загальнообо-

в’яз ко ве державне пенсійне страхування до платників, на яких згідно з 
Законом (2464-17) покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та спла-
чувати єдиний внесок, застосовуються фінансові санкції (штрафи та пеня) 
відповідно до Закону. 

7.2. Відповідно до частини одинадцятої статті 25 Закону (2464-17) до плат-
ників, визначених підпунктами 2.1.1-2.1.4 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, 
органи Пенсійного фонду застосовують штрафні санкції у таких розмірах:

7.2.1. У разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання за-
яви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється 
дія Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців” (755-15), накладається штраф у розмірі десяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за 
формою згідно з додатком 9 до цієї Інструкції.

Підставою для прийняття цього рішення є акт про зазначене порушення, 
що складається в довільній формі.

7.2.2. За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несво-
єчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 
відсотків своєчасно не сплачених сум. При цьому складається рішення про 
застосування штрафних санкцій та нарахування пені за формою згідно з до-
датком 10.

Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних карток 
особових рахунків платників.

При застосуванні штрафів, зазначених у цьому підпункті, приймається 
одне рішення після сплати (погашення) у повному обсязі недоїмки окремо 
за кожний базовий звітний період незалежно від кількості випадків сплати за 
вказаний період. 

7.2.3. За донарахування органом Пенсійного фонду або платником сво-
єчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 5 
відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний базовий звітний 
період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми 
донарахованого єдиного внеску.
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Для розрахунку зазначеного штрафу кількість звітних періодів розрахо-
вується, починаючи з місяця, на який припадає термін подання звітності за 
період, за який донараховано (обчислено) суми єдиного внеску, та закінчую-
чи місяцем, на який припадає отримання таким платником акта перевірки від 
органу Пенсійного фонду або в якому він подав звітність, де зазначено такі 
донараховані суми.

Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих місяцях суми дона-
рахованого (своєчасно не обчисленого) єдиного внеску, то за кожне таке до-
нарахування (кожний місяць) відповідно до Закону (2464-17) накладається 
штраф у таких порядку та розмірах:

для дотримання вимог щодо максимального розміру (50 відсотків) 
штрафу:

визначається сукупно сума донарахувань за всіма звітними періодами, в 
яких вони виявлені;

визначається сукупно сума штрафу за всіма звітними періодами, у яких 
виявлені донарахування та за якими нараховано такі штрафи;

здійснюється обрахування максимального розміру штрафу від сукупної 
суми донарахувань та порівнюється із фактично нарахованою сумою штра-
фів, визначеною сукупно за всі звітні періоди, в яких донараховано суми єди-
ного внеску.

До сплати визначаються суми штрафів, що не перевищують максималь-
ний їх розмір, визначений цим підпунктом.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за 
формою згідно з додатком 11 до цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки платника 
єдиного внеску або акт звірки з податковим органом.

7.2.4. За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою 
формою звітності, передбаченої Законом (2464-17), накладається штраф у 
розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за 
формою згідно з додатком 12 до цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт про зазначене по-
рушення, складений у довільній формі.

7.2.5. За неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі 
якої нараховується єдиний внесок, накладається штраф у розмірі від восьми 
до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за 
формою згідно з додатком 13 до цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки.
7.2.6. За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного 

внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок 
(авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких не-
сплачених або несвоєчасно сплачених сум.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за 
формою згідно з додатком 14 до цієї Інструкції.
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Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта пе-
ревірки. 

7.3. Органи Пенсійного фонду відповідно до частини дванадцятої статті 
25 Закону (2464-17) застосовують до банків такі фінансові санкції:

7.3.1. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на 
рахунки органів Пенсійного фонду сум єдиного внеску, фінансових санкцій, 
зазначених у підпунктах 7.2.1-7.2.6 пункту 7.2 розділу VII цієї Інструкції, на-
кладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (непере-
рахованих)

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій та 
нарахування пені за формою згідно з додатком 15 до цієї Інструкції.

Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта 
про порушення, який складається в довільній формі, на підставі акта пере-
вірки платника єдиного внеску та/або копій платіжних документів платника 
про перерахування зазначених коштів та виписок банку про надходження 
коштів на рахунки органів Пенсійного фонду.

7.3.2. У разі якщо банки приймають від платників єдиного внеску, зазна-
чених у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, платіжні 
доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів 
для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону (2464-17) нарахо-
вується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених 
коштів без одночасного подання платником розрахункових документів про 
перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або доку-
ментів, що підтверджують фактичну сплату таких сум, накладається штраф 
у розмірі суми єдиного внеску, яка підлягає сплаті платниками.

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за 
формою згідно з додатком 16 до цієї Інструкції.

Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта 
про порушення, який складається в довільній формі, на підставі акта пере-
вірки платника єдиного внеску. 

7.4. Факти порушень законодавства, крім тих, що є предметом акта пе-
ревірки, та тих, що зазначені у підпункті 7.2.2 пункту 7.2 розділу VII цієї 
Інструкції, посадова особа органу Пенсійного фонду оформляє актом до-
вільної форми, в якому чітко викладається зміст порушення з обґрунту-
ванням порушених норм законодавчих актів. Такий акт про порушення 
надсилається (вручається) платнику разом із рішенням про застосування 
штрафних санкцій. 

7.5. На суму недоїмки платнику єдиного внеску нараховується пеня з роз-
рахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає 
за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фак-
тичної сплати (перерахування) включно.

Документи, які є підставою для нарахування пені:
документи, що підтверджують суму єдиного внеску та строк їх сплати, - 

звіт платника щодо нарахування єдиного внеску (з позитивним значенням); 
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вимога про донараховані суми єдиного внеску за актами перевірок, або акта-
ми звірок, або повідомленням-розрахунком; рішення суду;

документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за єди-
ним внеском, - виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахунко-
вих документів; корінець прибуткового документа про приймання установою 
банку платежів готівкою; звіт платника щодо нарахування єдиного внеску з 
від’ємним значенням; рішення про виключення з Державного реєстру підпри-
ємств та організацій України; свідоцтво про смерть фізичної особи.

Приклад нарахування пені:
Сума недоїмки платника станом на 21.02.2011 складає 10000 грн.
Платник 17.03.2011 здійснює сплату платежу у сумі 2000 грн. На фактич-

но сплачену суму недоїмки (2000 грн.) нараховується пеня.
Сума пені розраховується за допомогою такої формули: 

Y = S х K х 0,1%, 

де Y - сума пені, що нараховується на фактично сплачену суму недоїмки 
зі сплати єдиного внеску(округлюється до другого знака після коми);

S - фактично сплачена сума недоїмки зі сплати єдиного внеску;
K - кількість днів прострочення платежу;
0,1% - ставка для нарахування пені згідно з частиною 10 статті 25 Закону 

(2464-17).
У даному прикладі: 

Y = 2000 х 24 х 0,1%, Y = 48,00 грн. 

Таким чином, нарахована платнику пеня складає 48 грн. 
7.6. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на ра-

хунки органів Пенсійного фонду сум єдиного внеску, фінансових санкцій, за-
значених у підпунктах 7.2.1-7.2.6 пункту 7.2 розділу VII цієї Інструкції, банкам 
нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована 
за кожен день прострочення їх перерахування (зарахування).

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає 
за днем списання з рахунку платника відповідних коштів (внесення відповід-
ного платежу готівкою), до дня його фактичного перерахування (зарахуван-
ня) банками на рахунки органів Пенсійного фонду з дотриманням строків, 
передбачених Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні” (2346-14). 

7.7. Рішення про нарахування пені та застосування штрафів, передбаче-
них пунктами 7.2, 7.3, 7.5 та 7.6 розділу VII цієї Інструкції, за наслідками роз-
гляду акта та інших матеріалів про порушення приймає начальник управління 
Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті або його заступник. 
Рішення приймаються за встановленою формою у двох примірниках.

Перший примірник рішення протягом трьох робочих днів із дня його вине-
сення надсилається платнику у порядку, встановленому для надсилання ви-
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мог, або вручається під підпис керівнику або головному бухгалтеру платника, 
банку чи фізичній особі - платнику єдиного внеску.

Другий примірник залишається в структурному підрозділі, на який покла-
дено обов’язки з організації контролю за надходженням сум єдиного вне-
ску та інших платежів до Пенсійного фонду. Надіслані (вручені) рішення про 
застосування фінансових санкцій реєструються в журналі обліку рішень за 
формою згідно з додатком 17.

Нумерація рішень провадиться в журналі, починаючи з першого номера, 
у межах календарного року. 

7.8. Суми штрафів та пені, передбачених пунктами 7.2, 7.3,7.5 та 7.6 роз-
ділу VII цієї Інструкції, підлягають сплаті платником єдиного внеску чи банком 
протягом десяти робочих днів після надходження відповідного рішення або 
можуть бути оскаржені у цей самий строк до органу Пенсійного фонду вищо-
го рівня або до суду з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням 
про це відповідного органу Пенсійного фонду, посадовими особами якого 
прийнято це рішення. 

7.9. Оскарження рішення органу Пенсійного фонду про застосування фі-
нансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення вищим ор-
ганом Пенсійного фонду або судом рішення у справі.

Строк сплати фінансових санкцій також зупиняється до ухвалення судом 
рішення у разі оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату не-
доїмки, якщо застосування фінансових санкцій пов’язано з виникненням або 
несвоєчасною сплатою суми недоїмки. 

7.10. Рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені та/або за-
стосування штрафів є виконавчим документом. 

7.11. У разі якщо платник єдиного внеску чи банк отримали рішення про 
нарахування пені та/або застосування штрафів і не сплатили зазначені в 
них суми протягом десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення 
чи не повідомили у цей строк відповідний орган Пенсійного фонду про його 
оскарження, таке рішення передається для виконання органу державної ви-
конавчої служби. 

7.12. Суми штрафів та нарахованої пені, застосованих за порушення по-
рядку та строків нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, стягують-
ся в тому самому порядку, що і суми недоїмки із сплати єдиного внеску.

Суми штрафів та нарахованої пені включаються до вимоги про сплату 
недоїмки, якщо їх застосування пов’язано з виникненням та сплатою недо-
їмки. 

7.13. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум 
недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується. 

Директор департаменту надходження доходів  
В.В.Литвиненко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку  
України 21.01.2004 N 22 Зареєстровано в Міністерстві юстиції  

України 29 березня 2004 р. за N 377/8976 

ІНСТРУКЦІЯ 
про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті 

Глава 1.Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України «Про 

Національний банк України» (679-14), «Про банки і банківську діяльність» 
(2121-14), «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (2346-14), 
Цивільного кодексу України (435-15), Господарського кодексу України 
(436-15), Податкового кодексу України (2755-17), інших законодавчих актів 
України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - 
Національний банк).

1.2. Інструкція встановлює загальні правила, види і стандарти розрахун-
ків клієнтів банків та банків у грошовій одиниці України на території України, 
що здійснюються за участю банків.

1.3. Вимоги цієї Інструкції поширюються на всіх учасників безготівкових 
розрахунків, а також на стягувачів та обов'язкові для виконання ними.

1.4. Терміни в цій Інструкції вживаються в такому значенні:
авізуючий банк - банк, який за дорученням банку-емітента авізує (спові-

щає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату;
акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей 

банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти 
документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати пла-
тіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здій-
снити цей платіж;

акцепт - згода на оплату або гарантування оплати документів;
банк платника/отримувача/стягувача - банк, що обслуговує платника/

отримувача/стягувача;
банк-емітент - банк, що відкрив акредитив або здійснив емісію цінних па-

перів, платіжних карток, або видав розрахунковий чек (розрахункову чекову 
книжку);

безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків 
платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками 
за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в 
касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться бан-
ком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електро-
нному вигляді;

бенефіціар - особа, якій призначений платіж або на користь якої відкрито 
акредитив;

відповідальний виконавець - працівник банку, який відповідно до своїх 
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службових обов'язків має повноваження вчиняти від імені банку певні дії, 
пов'язані із здійсненням розрахунків;

відповідний рахунок/відповідний позабалансовий рахунок - рахунок, 
визна че ний відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгал-
тер ського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Націо-
наль ного банку України від 17.06.2004 N 280 (z0919-04) та зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами);

виконуючий банк - банк, який за дорученням банку-емітента здійснює пла-
тіж проти документів, визначених в акредитиві. Виконуючий банк залежно від 
операції за акредитивом, виконання якої доручено йому банком-емітентом, 
також може бути авізуючим банком;

власник рахунку в банку (далі - власник рахунку) - особа, яка відкриває 
рахунок у банку і має право розпоряджатися коштами на ньому;

дата валютування - зазначена платником у розрахунковому документі 
або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказа-
ні платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання 
дати валютування сума переказу обліковується в банку, що обслуговує отри-
мувача, або в установі - члені платіжної системи;

дистанційне обслуговування - комплекс інформаційних послуг за рахун-
ком клієнта та здійснення операцій за рахунком на підставі дистанційних роз-
поряджень клієнта;

дистанційне розпорядження - розпорядження банку виконати певну опе-
рацію, яке передається клієнтом за погодженим каналом доступу, без від-
відання клієнтом банку;

документи, що засвідчують особу, - паспорт громадянина України, для 
громадян інших країн - паспортний документ, посвідка на проживання особи 
без громадянства та інші, визначені законодавством, документи;

електронний розрахунковий документ - документ, інформація в якому пред-
ставлена у формі електронних даних, уключаючи відповідні реквізити розра-
хункового документа, який може бути сформований, переданий, збережений і 
перетворений у візуальну форму представлення електронними засобами;

заявник акредитива - платник, який подав обслуговуючому банку заяву 
про відкриття акредитива;

інкасове доручення (розпорядження) - розрахунковий документ, що міс-
тить вимогу стягувача (органу державної податкової служби) до банку, що 
обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визна-
ченої суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача; 

інкасування (інкасо) - здійснення банком за дорученням клієнта операцій з 
розрахунковими та супровідними документами з метою одержання платежу або 
передавання розрахункових та/чи супровідних документів проти платежу, або 
передавання розрахункових та/чи супровідних документів на інших умовах;

клієнт - особа, яка має рахунок у банку або користується його послугами;
код банку - реквізит банку, визначений і включений до довідника банків-

ських установ України згідно з нормативно-правовими актами Національного 
банку, що регулюють питання міжбанківських розрахунків в Україні;
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код платника/отримувача - ідентифікаційний код або реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків; 

кошти грошові (далі - кошти) - грошова одиниця України, яка виконує 
функцію засобу платежу та обліковується на рахунках у банках;

надсилання (відсилання) паперового розрахункового документа та інших 
документів у паперовій формі, які надаються разом з ним, означає таке:

для банків - передавання підприємству зв'язку чи іншому спеціалізова-
ному підприємству для відправлення засобами спецзв'язку (кур'єрською, 
фельд'єгерською поштою тощо) згідно з правилами приймання, оброблення 
та доставки кореспонденції банківських установ спецзв'язком Державного 
комітету зв'язку та інформатизації України;

для інших, крім банків, учасників безготівкових розрахунків - доставлян-
ня їх представником (фізичною особою - також особисто) або передавання 
підприємству зв'язку чи іншому спеціалізованому підприємству для відправ-
лення засобами спецзв'язку (кур’єрською, фельд’єгерською поштою тощо) 
згідно з правилами приймання, оброблення та доставки кореспонденції бан-
ківських установ спецзв'язком Державного комітету зв'язку та інформатизації 
України або передавання підприємству зв'язку для відправлення рекомен-
дованим чи цінним листом відповідно до правил користування послугами 
поштового зв'язку України;

неналежний отримувач - особа, якій без законних підстав зарахована 
сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі;

неналежний платник - особа, з рахунку якої помилково або неправомірно 
переказана сума коштів;

неналежний стягувач - особа, що не має визначених Законом України 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (2346-14) підстав для 
ініціювання переказу коштів з рахунку платника;

обслуговуючий банк (банк, що обслуговує) - банк, у якому відкрито рахунок 
учаснику безготівкових розрахунків та/або який здійснює для нього на дого-
вірних умовах будь-яку з операцій чи послуг, передбачених Законом України 
«Про банки і банківську діяльність» (2121-14). Обслуговування установ та 
організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського ра-
хунку, виконує також орган Державної казначейської служби України;

отримувач/одержувач - особа, на рахунок якої зараховується сума пере-
казу або яка отримує суму переказу в готівковій формі;

операційний день - частина робочого дня банку або іншої установи - чле-
на платіжної системи, протягом якої приймаються документи на переказ і 
документи на відкликання та за наявності технічної можливості здійснюється 
їх оброблення, передавання і виконання. Тривалість операційного дня вста-
новлюється банком або іншою установою - членом платіжної системи само-
стійно та зазначається в їх внутрішніх правилах;

операційний час - частина операційного дня банку або іншої установи - 
члена платіжної системи, протягом якої приймаються від клієнтів документи 
на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, переда-
ні та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість 
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операційного часу встановлюється банком або іншою установою - членом 
платіжної системи самостійно та зазначається в їх внутрішніх правилах;

меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається за іні-
ціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахун-
ку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до Закону України 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (2346-14) та нормативно-
правових актів Національного банку;

підприємства - юридичні особи незалежно від форми власності (у тому 
числі органи державної влади та установи й організації, що утримуються за 
рахунок коштів державного бюджету), філії, представництва, відділення та 
інші відокремлені підрозділи, у тому числі структурні підрозділи, виділені в 
процесі приватизації, виборчі фонди (політичних партій, виборчих блоків пар-
тій та кандидатів у депутати), представництва юридичних осіб-нерезидентів, 
іноземних інвесторів, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;

платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача 
або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платни-
ка, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з 
рахунку платника на рахунок отримувача;

платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, який складається 
з двох частин:

верхньої - вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату ви-
значеної суми коштів;

нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі 
свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок 
отримувача;

платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове до-
ручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку за-
значеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача;

платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому, електронному 
чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів з 
відповідного рахунку платника;

платник - особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює 
переказ шляхом подання до банку або іншої установи - члена платіжної сис-
теми документа на переказ готівки разом з відповідною сумою кошт;

помилкове списання/зарахування коштів - списання/зарахування коштів, 
унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку 
неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отриму-
вача;

розрахунковий документ - документ на паперовому носії, що містить до-
ручення та/або вимогу про перерахування коштів з рахунку платника на ра-
хунок отримувача;

розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить нічим не обу-
мовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-
емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазна-
ченої в чеку суми коштів;
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розрахунково-касове обслуговування - надання банком клієнту на підста-
ві укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з переказом коштів з/на 
рахунку(ок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також 
здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого 
банк розробляє самостійно;

списання договірне (далі - договірне списання) - списання банком з ра-
хунку клієнта коштів без подання клієнтом платіжного доручення, що здій-
снюється банком у порядку, передбаченому в договорі, укладеному між ним 
і клієнтом;

списання примусове (далі - примусове списання коштів) - списання ко-
штів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановле-
них законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом;

сума переказу - відповідна сума коштів, яка в результаті переказу має 
бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому в готівковій 
формі;

супровідні документи - документи, подання яких разом із розрахунковим 
документом передбачене цією Інструкцією або договором, укладеним між 
банком та клієнтом;

учасники безготівкових розрахунків - банки та їх філії, підприємства, фі-
зичні особи та інші клієнти банку, з рахунків яких списуються або на рахунки 
яких зараховуються кошти; фізичні особи - фізичні особи, які не є суб'єктами 
господарювання; чекодавець - підприємство або фізична особа, яка здій-
снює платіж за допомогою чека та підписує його;

чекодержатель - підприємство або фізична особа, яка є отримувачем ко-
штів за чеком.

1.5. Учасники безготівкових розрахунків відкривають рахунки в порядку, 
що встановлюється нормативно-правовими актами Національного банку з 
питань відкриття та використання рахунків, а також рахунки для обліку ко-
штів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові 
чеки тощо). Порядок проведення розрахункових операцій за цими рахун-
ками регулюється цією Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами 
Національного банку. 

1.6. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів 
на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил здійснення без-
готівкових розрахунків, якщо ці правила відповідають вимогам цієї Інструкції, 
інших нормативно-правових актів.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання ко-
штів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, 
обмеження його права розпоряджатися коштами на власний розсуд. 

У випадках, передбачених законодавством України, клієнт може здійсню-
вати платежі в інтересах третіх осіб. 

1.7. Кошти з рахунків клієнтів банки списують лише за дорученнями влас-
ників цих рахунків (включаючи договірне списання коштів згідно з главою 6 
цієї Інструкції) або на підставі розрахункових документів стягувачів згідно з 
главами 5 та 12 цієї Інструкції.
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1.8. Платники та стягувачі оформляють доручення/розпорядження про 
списання коштів з рахунків на відповідних бланках розрахункових докумен-
тів, форма та порядок оформлення яких визначаються цією Інструкцією. 
Платники - фізичні особи мають право оформляти доручення про списання 
коштів зі своїх рахунків у довільній формі, погодженій у договорі з банком.

Платник може давати доручення про списання коштів зі свого рахунку 
на бланках розрахункових документів, види яких передбачені договором 
банківського рахунку чи іншим договором, у якому обумовлено право бан-
ку здійснювати договірне списання коштів, а також у вигляді електронного 
розрахункового документа, якщо це передбачено договором між ним і бан-
ком.

Банк для здійснення розрахункових операцій може формувати електро-
нні розрахункові документи. 

1.9. Доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків банки при-
ймають до виконання виключно в межах залишку коштів на цих рахунках 
або якщо договором між банком та платником передбачено їх приймання та 
виконання в разі відсутності/недостатності коштів на цих рахунках.

Для списання коштів з рахунку платника банк платника застосовує пла-
тіжні інструменти, які визначені цією главою, згідно з нормативно-правовими 
актами Національного банку та внутрішніми процедурами банку. 

1.10. Платіжні вимоги на примусове списання коштів з рахунків платників/
інкасові доручення (розпорядження) банки приймають незалежно від наяв-
ності на них достатнього залишку коштів та виконують їх у межах залишку 
коштів згідно з главами 2 та 12 цієї Інструкції.

1.11. Якщо немає/недостатньо коштів на рахунку платника, то банк не 
здійснює облік заборгованості платника, несплаченої в строк, та не веде ре-
єстр розрахункових документів, неоплачених у строк у зв'язку з відсутністю 
коштів на рахунку платника, за винятком здійснення банком таких операцій в 
межах укладених ним цивільно-правових договорів і в порядку, визначеному 
цими договорами. 

1.12. Банк (філія, відділення), який не може виконати розрахунковий до-
кумент на списання/примусове списання/стягнення коштів з рахунку клієнта 
банку в установлений законодавством України термін, якщо немає/недостат-
ньо коштів на своєму кореспондентському рахунку, зобов'язаний: 

узяти розрахунковий документ платника/стягувача на обліковування за 
відповідним позабалансовим рахунком;

надіслати письмове повідомлення платнику/стягувачу про невиконання 
його розрахункового документа із зазначенням причини: «Немає/недостат-
ньо коштів на кореспондентському рахунку банку» (додаток 23);

ужити заходів для відновлення своєї платоспроможності.
Платник/стягувач, отримавши повідомлення банку, для забезпечення 

своїх прав щодо розрахунків може вжити заходів відповідно до законодав-
ства України. 

1.13. Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахунко-
ві документи на паперових носіях та в електронному вигляді.
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Ця Інструкція встановлює правила використання під час здійснення роз-
рахункових операцій таких видів платіжних інструментів:

меморіального ордера (додаток 1);
платіжного доручення (додаток 2);
платіжної вимоги-доручення (додаток 3);
платіжної вимоги (додаток 4);
розрахункового чека (додатки 5 та 6);
акредитива (додаток 7);
інкасового доручення (розпорядження) (додаток 24).
За однотипними операціями банки можуть складати зведені меморі-

альні ордери відповідно до вимог, визначених нормативно-правовим актом 
Національного банку з організації операційної діяльності в банках країни, і 
внутрішніх процедур банку. 

Використання векселів та спеціальних платіжних засобів, зокрема пла-
тіжних карток (у тому числі корпоративних платіжних карток), регулюєть-
ся законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами 
Національного банку.

1.14. Клієнти банків для здійснення розрахунків самостійно обирають 
передбачені цією главою платіжні інструменти (за винятком меморіального 
ордера) і зазначають їх під час укладення договорів.

Банк під час здійснення розрахункових операцій застосовує платіжні ін-
струменти, що визначені цією главою, згідно із нормативно-правовими акта-
ми Національного банку та внутрішніми процедурами банку. 

1.15. Доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків і зараху-
вання коштів на рахунки отримувачів банки здійснюють у термін, установле-
ний законодавством України.

За несвоєчасне списання/зарахування коштів з/на рахунків(и) клієнтів 
банки несуть відповідальність згідно із законодавством України та укладе-
ними договорами.

Платник несе відповідальність перед банком, що його обслуговує, згідно 
з укладеним між ними договором. 

1.16. Платники самостійно нараховують пеню на несвоєчасно сплачені 
ними суми податкового боргу, оформляючи і подаючи до банку окреме пла-
тіжне доручення про сплату пені.

У платіжному дорученні про сплату пені в реквізиті «Призначення пла-
тежу» зазначається таке: «Пеня за прострочення... (вид платежу)», а також 
номер, дата і сума розрахункового документа про сплату податкового боргу, 
за прострочення якого нараховано пеню. Крім того, у цьому реквізиті платіж-
ного доручення платник може наводити розрахунок суми пені з посиланням 
на закон, згідно з яким установлено її розмір. 

1.17. Банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунком клієнта 
в разі накладення на кошти арешту відповідно до законодавства України. 
Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накла-
дено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без установлення такої 
суми.
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Банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів на 
підставі рішення суду, яке винесене за зверненням органу державної подат-
кової служби і надійшло до банку безпосередньо від суду або органу дер-
жавної податкової служби після отримання рішення суду. Банк зупиняє ви-
даткові операції за рахунком клієнта, щодо якого в цьому банку є публічне 
обтяження рухомого майна, яке накладене державним виконавцем, на суму 
такого обтяження, та відновлює видаткові операції за рахунком у випадку, 
визначеному Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» (2346-14), у порядку, визначеному договором банківського рахунку 
та внутрішніми процедурами банку. Зупинення фінансових операцій клієнта, 
щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиван-
ням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, 
чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, регулюється законодавством 
України, у тому числі нормативно-правовим актом Національного банку з пи-
тання здійснення банками фінансового моніторингу. 

1.18. Законодавством України і договорами можуть бути передбачені до-
даткові санкції, крім зазначених у цій главі, за окремі порушення під час вико-
нання грошових зобов'язань або здійснення примусового списання коштів. 

1.19. Банк не несе відповідальності за достовірність змісту платіжного 
доручення, оформленого клієнтом, а також за повноту і своєчасність сплати 
клієнтом податків, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування (далі - єдиного внеску) (обов'язкових платежів).

Відповідальність за відповідність інформації, зазначеної в платіжному до-
рученні, суті операції, за якою здійснюється переказ, несе платник, який у разі 
її невідповідності має відшкодовувати банку завдану внаслідок цього шкоду.

Усі спори, які можуть виникнути з цих питань між учасниками розрахунків, 
вирішуються ними відповідно до законодавства України.

Спірні питання між банками та їх клієнтами розглядаються ними відповід-
но до законодавства України.

Платники й отримувачі коштів здійснюють контроль за своєчасним прове-
денням розрахунків та розглядають претензії, що виникли, без участі банку.

1.20. Банк має право перераховувати кошти, що внесені до каси банку різ-
ними платниками для переказу на рахунок одного отримувача, відповідно до 
укладених договорів між банком та отримувачем коштів за одним розрахунко-
вим документом на загальну суму з обов'язковим наданням отримувачу всієї 
інформації про переказ кожного платника способом, визначеним у договорі.

Банк має право здійснити переказ кожної суми за окремими розрахун-
ковими документами з обов'язковим зазначенням у реквізиті «Призначення 
платежу» інформації, зазначеної платником у реквізитах «Платник» та 
«Призначення платежу» документа на переказ готівки.

1.21. Платник, якщо це передбачено договором між банком і платником, 
має право перерахувати кошти на рахунок банку для подальшого їх пере-
казу цим банком на рахунки отримувачів у порядку, визначеному договором. 
Банк ініціює переказ цих коштів на підставі власних/ого розрахункових/ого 
документів/а.
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1.22. Банк приймає від платників, визначених у пункті 21 частини першої 
статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-17), 
розрахунковий документ на переказ коштів за товари, роботи і послуги відпо-
відно до вимог цього Закону. Платник подає до банку розрахунковий документ 
разом із звітом про результати здійснення процедури закупівлі та договором 
про закупівлю (далі - документи про закупівлю), що підтверджують виконання 
платниками Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-
17). Банк визначає порядок подання та перевірки документів про закупівлю та 
інших документів, які він вважає за потрібне перевірити, у внутрішніх процеду-
рах банку та обумовлює це в договорі банківського рахунку.

1.23. Банк, який у випадках, передбачених Податковим кодексом України 
(2755-17), виконує функцію податкового агента, списує кошти з рахунку плат-
ника в порядку, визначеному внутрішніми процедурами банку.

Глава 2.Загальні правила документообігу
2.1. Розрахункові документи складаються на бланках, форми яких на-

ведені в додатках до цієї Інструкції. Реквізити розрахункових документів за 
цими формами заповнюються згідно з вимогами додатка 8 до цієї Інструкції 
та відповідних її глав.

У бланках форм розрахункових документів допускається застосування як 
слова «отримувач», так і слова «одержувач». 

2.2. Бланки розрахункових документів (крім розрахункових чеків, що на-
лежать до документів суворого обліку та/або виготовляються і розповсюджу-
ються централізовано) виготовляються на папері формату А4 або А5 будь-
яким способом (друкарським, з використанням комп'ютерної техніки тощо) за 
умови обов'язкового забезпечення наявності та схематичного розташування 
всіх елементів (рамки, лінії, текстові елементи тощо, за винятком цифр у ква-
дратних дужках, що позначають номери реквізитів) згідно із зразками, наве-
деними в додатках до цієї Інструкції.

Усі текстові елементи бланків мають бути виконані українською мовою. 
2.3. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахунко-

вого документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслу-
говуючого банку. 

2.4. Банк перевіряє відповідність заповнення реквізитів розрахункових 
документів клієнтів, крім інкасових доручень (розпоряджень), вимогам до-
датка 8 до цієї Інструкції: банк платника перевіряє заповнення таких рек-
візитів: «Платник», «Код платника», «Рахунок платника», «Банк платника», 
«Код банку платника», а також «М.П.» та «Підписи платника» (якщо згідно з 
формою документа вимагається їх заповнення);

банк отримувача - заповнення таких реквізитів: «Отримувач», «Код отри-
мувача», «Рахунок отримувача», «Банк отримувача», «Код банку отриму-
вача», а також «М.П. отримувача» та «Підписи отримувача» (якщо згідно з 
формою документа вимагається їх заповнення);

банк стягувача - заповнення таких реквізитів: «Стягувач», «Код стягува-
ча», «Рахунок стягувача», «Банк стягувача», «Код банку стягувача», а також 



257

«М.П. стягувача» та «Підписи стягувача» (якщо згідно з формою документа 
вимагається їх заповнення). 

2.5. Якщо розрахункові документи, у яких перевірено реквізити, заповне-
но з порушенням вимог цієї глави, глав 5, 6 і 12 та додатка 8 до цієї Інструкції, 
то банк, що здійснив перевірку, повертає їх без виконання згідно з пунктами 
2.15 і 2.18 цієї глави та пунктом 12.11 глави 12 цієї Інструкції.

Також банки повертають без виконання розрахункові документи, якщо:
у розрахунковому документі не заповнено хоча б один із реквізитів, запо-

внення якого передбачено його формою, крім реквізиту «Дата валютування»;
немає супровідних документів, надання яких разом з розрахунковим до-

кументом передбачено цією Інструкцією, або закінчився строк дії цих супро-
відних документів;

платіжне доручення подано до банку з порушенням законодавства 
України, або не може бути виконано відповідно до законодавства України; 

порушено інші вимоги цієї глави, глав 5, 6 і 12 цієї Інструкції. 
У разі недотримання банками вимог, викладених у цьому пункті та в пункті 

2.4 цієї глави, відповідальність за шкоду, завдану платнику (отримувачу, стягува-
чу), покладається на банк, що обслуговує платника (отримувача, стягувача). 

2.6. Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) випису-
ється в кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових роз-
рахунків, з використанням електронно-обчислювальних і друкарських машин 
(далі - технічні засоби) за один раз. Дозволяється заповнення розрахунково-
го документа власноручно. 

2.7. Примірник розрахункового документа (незалежно від способу його 
виготовлення), реєстр платіжних вимог, які залишаються в банку, мають міс-
тити відбиток печатки (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки 
містить відбиток печатки) і підписи/підпис відповідальних/ої осіб/особи.

2.8. Під час підписування розрахункового документа не дозволяється ви-
користання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового 
документа в кілька прийомів. 

2.9. Банк не має права робити виправлення в розрахунковому документі 
клієнта, за винятком випадків, обумовлених пунктом 2.26 цієї глави та ін-
шими нормативно-правовими актами Національного банку. 2.10. Клієнт, ви-
ходячи з технічних можливостей своїх та обслуговуючого банку, може пода-
вати до банку розрахункові документи як на паперових носіях, так і у вигляді 
електронних розрахункових документів, використовуючи системи дистанцій-
ного обслуговування. Спосіб подання клієнтом документів до банку перед-
бачається в договорі банківського рахунку. Банк, що обслуговує платника із 
застосуванням систем дистанційного обслуговування, зобов’язаний переві-
рити відповідність номера рахунку платника і його коду, що зазначені в елек-
тронному розрахунковому документі, і приймати цей документ до виконання, 
лише якщо вони належать цьому платнику. 

2.11. Якщо закінчення строку для пред’явлення розрахункового докумен-
та в банк припадає на неробочий день, то останнім днем строку вважається 
робочий день, наступний за неробочим. 
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2.12. Розрахункові документи приймаються банками без обмеження їх мак-
симальної або мінімальної суми, крім випадків, передбачених чинним законо-
давством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

2.13. Банки приймають до виконання лише розрахункові документи:
своїх клієнтів, які подають їх у банк у порядку, передбаченому договорами 

банківського рахунку цих клієнтів;
клієнтів інших банків або органів державного казначейства, якщо доку-

менти надсилають безпосередньо інші банки або органи Державної казна-
чейської служби України;

платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження) стягувача, на яких є 
підпис відповідального виконавця та відбиток штампа банку, що обслуговує 
цього стягувача, якщо він доставляє їх у банк платника самостійно (посиль-
ним, рекомендованим або цінним листом тощо). Розрахункові документи, 
оформлені своїми клієнтами, банк приймає протягом часу, визначеного в до-
говорах банківського рахунку цих клієнтів. Розрахункові документи, оформ-
лені клієнтами інших банків або органів Державної казначейської служби 
України, банк приймає протягом операційного дня. 

2.14. Банк платника на всіх примірниках прийнятих розрахункових доку-
ментів і на реєстрах обов’язково заповнює реквізити “Дата надходження” і 
“Дата виконання”, а банк стягувача - “Дата надходження в банк стягувача” 
(якщо ці реквізити передбачені формою документа), засвідчуючи їх підпи-
сом відповідального виконавця та відбитком штампа банку. На документах, 
прийнятих банком після закінчення операційного часу, крім того, ставиться 
штамп “Вечірня”.

Відміткою про дату реєстрації банком платіжного доручення платника 
про сплату платежів до бюджету є заповнення в ньому реквізиту “Дата над-
ходження”, який банк заповнює незалежно від дати складання платником 
цього платіжного доручення.

У розрахункових документах дата, зазначена в реквізиті “Дата виконан-
ня”, має відповідати: даті списання коштів з рахунку платника та зарахування 
на рахунок отримувача в разі їх обслуговування в одному банку; даті списан-
ня коштів з рахунку платника та з кореспондентського рахунку банку платни-
ка в разі обслуговування отримувача в іншому банку. 

2.15. Порядок повернення банком своїм клієнтам оформлених ними роз-
рахункових документів та супровідних документів визначається в договорах 
банківського рахунку клієнтів. Банк, повертаючи розрахунковий документ у 
день його надходження, має зробити на його зворотному боці напис про при-
чину повернення документа без виконання (з обов’язковим посиланням на 
статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може 
бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного 
банку, який порушено) та зазначити дату його повернення (це засвідчується 
підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функ-
ції контролера, та відбитком штампа банку). 

2.16. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення, 
якщо клієнт не надав документи і відомості, що потрібні для з’ясування суті 
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діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про 
себе. Банк повертає клієнту платіжне доручення без виконання і на зворот-
ному боці платіжного доручення проставляє напис про причину його повер-
нення (із зазначенням дати повернення та посиланням на статтю 64 Закону 
України “Про банки і банківську діяльність” (2121-14) та на цей пункт), який 
засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого 
покладено функції контролера, та відбитком штампа банку.

2.17. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення, 
якщо операція, яку проводить клієнт, підлягає фінансовому моніторингу 
відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню теро-
ризму” (249-15). Банк повертає клієнту платіжне доручення без виконання 
і на зворотному боці платіжного доручення проставляє напис про причину 
його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на абзац 
другий частини першої статті 10 Закону України “Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму” і на цей пункт), який засвідчується підписами від-
повідального виконавця, відповідального працівника, який приймає рішення 
щодо віднесення операції клієнта до операцій, які підлягають фінансовому 
моніторингу, та відбитком штампа банку.

2.18. У разі відмови виконати платіжну вимогу, оформлену стягувачем або 
отримувачем (якщо договірне списання коштів), банк у день її надходження 
має зробити на її зворотному боці напис про причину повернення документа 
без виконання (з обов’язковим посиланням на статтю закону України, від-
повідно до якої платіжна вимога не може бути виконана, та/або главу/пункт 
нормативно-правового акта Національного банку, який порушено), зазначити 
дату повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця і 
працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа 
банку) і не пізніше наступного робочого дня надіслати цю платіжну вимогу 
в орган Державної казначейської служби України чи банк, від якого вона на-
дійшла. 

Якщо причиною повернення платіжної вимоги є неправильно зазначене 
найменування банку платника, то банк на зворотному боці платіжної вимоги 
зазначає його правильне найменування. 

Якщо платіжну вимогу стягувач доставляє в банк платника самостійно 
(посильним, рекомендованим або цінним листом тощо), то банк повертає її 
рекомендованим чи цінним листом. 

2.19. Розрахункові документи, що надійшли до банку протягом операційно-
го часу, банк виконує в день їх надходження. Розрахункові документи, що на-
дійшли після операційного часу, банк виконує наступного операційного дня.

Банк і клієнт мають право, ураховуючи встановлені законодавством стро-
ки проведення переказу, передбачити в договорі банківського рахунку інші, 
ніж встановлені в абзаці першому цього пункту, строки виконання розрахун-
кових документів клієнта. Порядок виконання таких документів визначається 
договором між банком і клієнтом та внутрішніми правилами банку.
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2.20. Якщо платіжні вимоги на примусове списання коштів надійшли до 
банку протягом операційного часу, але на час надходження на рахунку плат-
ника немає коштів або їх недостатньо, то банк виконує ці платіжні вимоги з 
урахуванням сум, що надійдуть на рахунок платника протягом операційного 
часу (поточні надходження). Якщо для виконання цих платіжних вимог недо-
статньо коштів (з урахуванням поточних надходжень), то вони виконуються 
частково відповідно до глави 5 цієї Інструкції.

Якщо на рахунку платника коштів немає і протягом операційного часу ко-
шти на його рахунок не надходили, то після закінчення операційного часу ці 
платіжні вимоги повертаються без виконання згідно з пунктом 2.18 цієї глави. 

2.21. Платіжні вимоги, які надійшли до банку після операційного часу, 
банк (незалежно від наявності коштів на рахунку платника на час їх надхо-
дження) виконує наступного операційного дня. Якщо на початок наступного 
операційного дня на рахунку платника буде недостатньо коштів для виконан-
ня платіжних вимог, то вони цього самого дня виконуються частково відпо-
відно до пункту 5.10 глави 5 цієї Інструкції. Якщо на його початок на рахунку 
платника не буде коштів для виконання платіжних вимог, то такі документи 
цього самого дня повертаються відповідно до пункту 2.18 цієї глави.

2.22. Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх 
надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунку клієнта, якщо 
інше не встановлено договором між банком і клієнтом.

Якщо до банку надійшло одночасно кілька розрахункових документів, на 
підставі яких здійснюється списання коштів, то вони виконуються в такій чер-
говості:

у першу чергу списуються кошти на підставі рішення суду для задоволен-
ня вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю, а також вимог про стягнення аліментів;

у другу - списуються кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо 
виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудо-
вим договором (контрактом), а також виплати за авторським договором;

у третю - списуються кошти на підставі інших рішень суду;
у четверту - списуються кошти за розрахунковими документами, що пе-

редбачають платежі до бюджету;
у п’яту - списуються кошти за іншими розрахунковими документами в по-

рядку їх послідовного надходження. 2.23. Розрахункові документи (платіжні 
вимоги, розрахункові чеки тощо), надані клієнтом обслуговуючому банку для 
інкасування, надсилаються цим банком до банку платника в день їх надхо-
дження або, якщо документи надійшли після операційного часу, - наступного 
робочого дня.

Строки відсилання документів, передбачених договором про відкриття 
акредитива, визначаються цим договором. 2.24. Списання коштів (і в повній, 
і в частковій сумі) з рахунку платника здійснюється на підставі примірника 
розрахункового документа, який залишається на зберіганні в банку платни-
ка. На вимогу клієнта банк надає довідку про виконання (часткове виконан-
ня) платіжної вимоги, що підписується повноваженою(ими) особою(ами), або 
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примірник підписаної нею(ними) платіжної вимоги, на підставі якої здійснено 
оплату.

Інші примірники розрахункового документа, але не менше ніж один (за 
винятком розрахункових чеків), банк передає платнику.

Умови (строки, періодичність тощо) передавання розрахункових доку-
ментів, у тому числі електронних розрахункових документів, що підтвер-
джують списання/зарахування коштів з/на рахунків(и) клієнтів банку або 
підтверджують прийняття документів на інкасо та інших документів, визна-
чаються в договорах банківського рахунку клієнтів з урахуванням вимог цієї 
Інструкції. 

2.25. Платежі з рахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків коштів 
на цих рахунках на початок операційного дня.

Банк може виконувати платіжні доручення клієнтів з урахуванням сум, 
що надходять на рахунки клієнтів протягом операційного дня (поточні над-
ходження), якщо це визначено в договорі банківського рахунку.

2.26. Банк платника може робити в розрахункових документах виправ-
лення реквізитів у разі:

часткового виконання платіжної вимоги/інкасового доручення (розпо-
рядження). Реквізит “Сума” виправляється згідно з пунктом 5.10 глави 5 та 
пунктом 12.9 глави 12 цієї Інструкції; зміни з ініціативи банку платника (у 
зв’язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил бухгалтерського об-
ліку, виконанням банком вимог законодавства) номера рахунку платника, 
назви та коду банку платника. На звороті цього розрахункового документа 
зазначаються дата внесення виправлень, пункт цієї Інструкції, згідно з яким 
вони вносяться, підстава для їх унесення, і це засвідчується підписами від-
повідального виконавця та працівника, на якого покладено функції контр-
олера, і відбитком штампа банку.

2.27. У разі порушення судом провадження у справі про банкрутство 
на час уведення мораторію на задоволення вимог кредиторів відповідно 
до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом” (2343-12) банк повертає без виконання платіж-
ні вимоги на примусове списання коштів з рахунків платника (у порядку, 
установленому пунктом 2.18 цієї глави Інструкції), крім платіжних вимог на 
примусове списання коштів, на які згідно із цим законом не поширюється 
дія мораторію. 

2.28. У разі отримання банком постанови суду від арбітражного керую-
чого (керуючого санацією, ліквідатора) про визнання платника банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону України “Про віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (2343-12) 
банк повертає без виконання: платіжні доручення платника, який визнаний 
банкрутом (у порядку, установленому пунктом 2.15 цієї глави); 

постанови про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до 
банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкру-
том та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних 
позабалансових рахунках.
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Розпоряджається рахунком орган, уповноважений на це відповідно до 
Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визна-
ння його банкрутом” (2343-12). 

2.29. Платник має право в будь-який час до списання платежу з рахунку 
відкликати з банку, що його обслуговує, платіжні доручення в порядку, визна-
ченому внутрішніми правилами цього банку.

Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі. 
2.30. Банк платника в разі надходження запиту (на паперових або елек-

тронних носіях) від банку, що обслуговує стягувача, не пізніше ніж наступно-
го робочого дня після дня отримання такого запиту повідомляє останньому 
дату надходження в банк платника платіжної вимоги стягувача на примусове 
списання коштів, а в разі його повернення - дату повернення.

Банк ініціатора зобов’язаний на вимогу ініціатора письмово повідомити 
про стан виконання його доручення, що міститься на відповідному документі 
на переказ. 

2.31. Банк отримувача зобов’язаний зарахувати на рахунки своїх клі-
єнтів кошти, що надійшли за електронними розрахунковими документами 
протягом операційного дня, у день їх отримання, якщо під час проведення 
контролю за реквізитами цих документів, що здійснюється відповідно до 
цієї глави, не виявлено розбіжностей. Банк отримувача зобов’язаний пере-
вірити відповідність номера рахунку отримувача і його коду, що зазначені 
в електронному розрахунковому документі, і зараховувати кошти на раху-
нок отримувача, лише якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності банк 
має право затримати суму переказу на строк до чотирьох робочих днів (у 
які враховується і день надходження до банку отримувача електронного 
розрахункового документа) для встановлення належного отримувача цих 
коштів, яку зараховує на рахунок “Кредитові суми до з’ясування”. Банк має 
забезпечити зберігання належним чином оформленої/го (засвідченої/го 
підписом відповідального виконавця чи електронним цифровим підписом) 
паперової копії електронного розрахункового документа чи електронного 
розрахункового документа. 

2.32. Для встановлення належного отримувача банк отримувача зобов’я-
за ний надіслати банку платника запит щодо уточнення номера рахунку та/
або коду отримувача. Обмін запитами щодо уточнення цих реквізитів та від-
повідями здійснюється засобами платіжної системи в захищеному вигляді 
за допомогою окремих типів електронних документів, формати та правила 
заповнення яких визначаються цією платіжною системою. 

У разі надання банком платника уточнених даних щодо номера рахунку 
та/або коду отримувача з метою зарахування коштів на його рахунок банк 
отримувача оформляє меморіальний ордер на підставі електронного роз-
рахункового документа та уточнених даних банку платника щодо номера 
рахунку та/або коду отримувача. У реквізиті “Призначення платежу” мемо-
ріального ордера банк отримувача зазначає номер і дату електронного роз-
рахункового документа та повторює текст реквізиту “Призначення платежу” 
цього документа. Документ про уточнені дані щодо номера рахунку та/або 
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коду отримувача зберігається разом із паперовою копією електронного роз-
рахункового документа або в електронній формі. 

На вимогу отримувача банк надає йому паперову копію електронного 
розрахункового документа, реквізити якого уточнювалися, та копію докумен-
та про уточнені дані.

Якщо немає змоги встановити належного отримувача, або не надійшли 
уточнені дані від банку платника, то банк не пізніше четвертого робочого дня 
зобов’язаний повернути кошти банку, що обслуговує платника, із зазначен-
ням номера та дати електронного розрахункового документа та причини по-
вернення. 

Відповідальність за шкоду, завдану суб’єктам переказу у разі недотри-
мання цих вимог, покладається на банк, що обслуговує отримувача.

2.33. Якщо кошти зараховані на рахунок “Кредитові суми до з’ясування” 
унаслідок відсутності в банку отримувача рахунку, зазначеного в електро-
нному розрахунковому документі як рахунок отримувача, і банк отримувача 
не має наміру уточнювати номер рахунку, то він повертає кошти з рахунку 
“Кредитові суми до з’ясування” не пізніше наступного робочого дня після їх 
надходження із зазначенням номера та дати електронного розрахунково-
го документа та причини повернення. Якщо кошти зараховані на рахунок 
“Кредитові суми до з’ясування” унаслідок зміни з ініціативи банку отримувача 
(у зв’язку із зміною в банку правил бухгалтерського обліку, виконанням бан-
ком вимог нормативно-правових актів Національного банку) номера рахунку 
отримувача, то банк отримувача перераховує кошти з цього рахунку на раху-
нок отримувача не пізніше наступного робочого дня після їх надходження.

Операцію з перерахування коштів з рахунку “Кредитові суми до з’ясування” 
на рахунок отримувача банк отримувача оформляє меморіальним ордером, 
у реквізиті “Призначення платежу” якого зазначає номер і дату електронного 
розрахункового документа, а також повторює текст реквізиту “Призначення 
платежу” цього електронного розрахункового документа.

На вимогу отримувача банк надає йому паперову копію електронного роз-
рахункового документа, кошти за яким були зараховані на рахунок “Кредитові 
суми до з’ясування”.

2.34. Якщо реквізит електронного розрахункового документа код отриму-
вача містить п’ять дев’яток, то банк, що обслуговує отримувача, зобов’язаний 
перевірити тільки номер рахунку отримувача, що зазначений в електронно-
му розрахунковому документі. У цьому разі банк зараховує кошти лише за 
номером рахунку, якщо цей номер належить фізичній особі.

2.35. Кошти, що помилково зараховані на рахунок неналежного отриму-
вача, мають повертатися ним у строки, установлені законодавством України, 
за порушення яких неналежний отримувач несе відповідальність згідно із 
законодавством України. У разі неповернення неналежним отримувачем за 
будь-яких причин коштів у зазначений строк повернення їх здійснюється в 
судовому порядку.

Банк, що обслуговує неналежного отримувача, не несе відповідальності 
за своєчасність подання ним розрахункового документа на повернення по-
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милково зарахованих на його рахунок коштів. 2.36. Якщо з вини банку ко-
шти зараховані на рахунок неналежного отримувача, то банк зобов’язаний 
одразу після виявлення своєї помилки перерахувати ці кошти на рахунок 
отримувача, якому вони призначалися, але внаслідок помилки банку не були 
зараховані. У разі невиконання банком цієї вимоги отримувач, якому призна-
чалися кошти, має право в порядку, установленому законодавством України, 
вимагати від банку-порушника сплати пені в розмірі, визначеному законодав-
ством України. Суму цих коштів банк відображає за рахунками дебіторської 
заборгованості до часу її відшкодування неналежним отримувачем.

Одночасно банк, який помилково переказав кошти, зобов’язаний негайно 
надіслати повідомлення неналежному отримувачу (безпосередньо або че-
рез банк, що обслуговує цього отримувача) про здійснення йому помилково-
го переказу та про потребу повернути зазначену суму протягом трьох робо-
чих днів з дати надходження такого повідомлення. Форма повідомлення про 
помилковий переказ (далі в цій главі - повідомлення), яке надсилає банк не-
належному отримувачу, наведена в додатку 22 до цієї Інструкції. 2.37. Банк, 
що обслуговує неналежного отримувача, отримавши повідомлення, передає 
його (у день отримання, але не пізніше наступного робочого дня) отримувачу 
під підпис або надсилає рекомендованим листом.

Переказану неналежним отримувачем згідно з повідомленням суму ко-
штів банк направляє на погашення дебіторської заборгованості. У разі не-
своєчасного повернення неналежним отримувачем коштів банк, що надси-
лав повідомлення, має право вимагати в установленому законодавством 
України порядку сплати цим отримувачем пені у визначеному законодав-
ством України розмірі.

У разі неповернення коштів неналежним отримувачем добровільно банк, 
з вини якого кошти зараховані цьому отримувачу не за призначенням, стягує 
їх в судовому порядку.

Спори між банком, з вини якого здійснено помилковий переказ коштів, та 
неналежним отримувачем цих коштів вирішуються в судовому порядку. 

2.38. Банк, з вини якого кошти списано з рахунку неналежного платника, 
зобов’язаний повернути на рахунок цього платника помилково списану суму, 
списавши її з рахунку того платника, з якого ці кошти підлягали списанню, а 
також сплатити неналежному платнику пеню у визначеному законодавством 
України розмірі, якщо договором не передбачено іншу відповідальність.

Повернення платнику коштів, що списані банком з рахунку платника без 
законних підстав або з ініціативи неналежного стягувача, або в разі пору-
шення банком умов договору банківського рахунку чи іншого договору про 
надання банківських послуг в частині здійснення договірного списання, або 
внаслідок інших помилок банку, здійснюється в судовому порядку. За списан-
ня коштів з рахунку платника без законних підстав банк має сплатити плат-
нику пеню у визначеному законодавством України розмірі, якщо договором 
не передбачено іншої відповідальності.

2.39. Працівники банку, з вини яких здійснено помилковий переказ ко-
штів, несуть відповідальність згідно із законодавством України. 
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Глава 3.Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
3.1. Платіжне доручення оформляється платником за формою, наведе-

ною в додатку 2 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення рекві-
зитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції, 
та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних 
для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Банк у договорі з платником - фізичною особою має право передбачати 
можливість подання цим платником платіжного доручення в довільній формі, 
яке має містити такі обов’язкові реквізити:

назву документа;
дату складання і номер;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), код платника та номер його ра-

хунку; найменування та код банку платника;
найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), код отримувача 

та номер його рахунку; найменування та код банку отримувача;
суму цифрами та словами;
призначення платежу;
підпис платника.
3.2. Платник має право зазначати в платіжному дорученні дату валюту-

вання, яка не може бути пізніше 10 календарних днів після складання пла-
тіжного доручення.

Банк платника не приймає платіжного доручення, якщо дата валютування 
визначена пізніше 10 календарних днів після складання платіжного доручення. 

3.3. Банк отримувача до настання дати валютування, що зазначена в 
електронному розрахунковому документі, зараховує переказані кошти на 
відповідний рахунок і не пізніше наступного робочого дня згідно з порядком, 
передбаченим у договорі, повідомляє отримувача про надходження на його 
адресу коштів та дату їх валютування.

Банк, що обслуговує отримувача, зобов’язаний зарахувати кошти на ра-
хунок отримувача на початок операційного дня, який визначений датою ва-
лютування.

Якщо дата валютування припадає на неробочий день, то банк отриму-
вача зараховує кошти на його рахунок на початок першого робочого дня, 
наступного за днем, який визначений датою валютування.

Операцію з перерахування коштів з відповідного рахунку на рахунок 
отримувача банк отримувача оформляє меморіальним ордером, у реквізиті 
“Призначення платежу” якого зазначає номер і дату електронного розрахун-
кового документа, а також повторює текст реквізиту “Призначення платежу” 
цього електронного розрахункового документа. 

3.4. Платник до настання дати валютування може відкликати кошти, які 
до зарахування на рахунок отримувача обліковуються в банку, що обслуговує 
отримувача. Лист про відкликання коштів платник подає до свого банку, який 
того самого дня надає банку отримувача вказівку про повернення коштів.

Банк отримувача, одержавши цю вказівку, цього самого операційного 
дня перераховує кошти з відповідного рахунку на той самий рахунок у банку 
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платника, з якого вони надійшли, якщо на час надходження вказівки кошти 
не зараховані на рахунок отримувача, та повідомляє отримувача про відкли-
кання коштів платником. 3.5. Банк платника приймає платіжне доручення до 
виконання протягом 30 календарних днів з дати його виписки. День оформ-
лення платіжного доручення не враховується.

3.6. Платіжне доручення від платника банк приймає до виконання за умо-
ви, що його сума не перевищує суму, яка є на рахунку платника. Договором 
між банком та платником може бути передбачено інший порядок приймання 
та виконання платіжних доручень.

3.7. Фізичні особи використовують платіжні доручення в разі перераху-
вання коштів зі своїх поточних та вкладних/депозитних рахунків згідно з ре-
жимом використання цих рахунків, що встановлений нормативно-правовими 
актами Національного банку з питань порядку відкриття та використання ра-
хунків, без будь-яких підтвердних документів. 

3.8. Реквізит “Призначення платежу” платіжного доручення заповнюється 
платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, 
на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту ін-
формації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

Платник відповідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення 
“Призначення платежу”. Банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відпо-
відність вимогам, викладеним у цій главі, лише за зовнішніми ознаками.

3.9. Банк приймає від платника платіжні доручення або інші розрахункові 
документи на перерахування заробітної плати на рахунки працівників під-
приємств, що відкриті в банках, або грошовий чек на отримання заробітної 
плати в порядку, який визначений Пенсійним фондом України, погоджений 
із Національним банком і центральним органом виконавчої влади у сфері 
праці та соціальної політики.

Банк не перевіряє правильність нарахування, обчислення і строків спла-
ти єдиного внеску. Відповідальність за порушення порядку нарахування, об-
числення і строків сплати єдиного внеску несе платник.

Платник, який перебуває на казначейському обслуговуванні, подає до 
банку, у якому відкрито рахунок для обліку коштів, що перераховуються 
Державною казначейською службою України для здійснення цільових ви-
плат готівкою, лише грошовий чек на отримання заробітної плати.

3.10. Банк приймає розрахункові документи на виплату доходу, визначе-
ного розділом IV Податкового кодексу України (2755-17), лише за умови од-
ночасного подання податковим агентом розрахункового документа на пере-
рахування до бюджету утриманого податку на доходи фізичних осіб із суми 
доходу або документального підтвердження їх сплати раніше.

Документальним підтвердженням про сплату податковим агентом утри-
маного податку на доходи фізичних осіб із суми заробітної плати є примір-
ник платіжного доручення (документа на переказ) про його перерахування, 
у якому в реквізиті “Призначення платежу” платник зазначив період, за який 
заробітна плата нарахована, а банк платника заповнив реквізит “Дата ви-
конання”. 
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Банк не перевіряє правильність нарахування та своєчасність сплати по-
датковим агентом податку до бюджету. 

3.11. Якщо фізична особа не має рахунку в банку, то розрахунки з нею 
платник може здійснювати, перераховуючи кошти за платіжним дорученням 
на повідомлений цією особою відповідний рахунок у банку, який здійснюва-
тиме виплату цих коштів готівкою.

У реквізиті “Призначення платежу” такого платіжного доручення платник 
обов’язково має зазначати повністю прізвище, ім’я та по батькові цієї фізич-
ної особи, інша інформація надається за бажанням платника. 

3.12. Виплата коштів з цього рахунку здійснюється згідно з вимогами 
нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу.

Якщо банк не здійснив виплату готівкою тих коштів, що переказані отриму-
вачу (фізичній особі) на відповідний рахунок, унаслідок його неявки протягом 
30 робочих днів з дня надходження цих коштів до банку або зазначеної плат-
ником дати валютування, то банк отримувача зобов’язаний протягом трьох 
робочих днів повернути їх платнику (ініціатору). За недотримання цих строків 
банк отримувача несе відповідальність згідно із законодавством України. 

3.13. Якщо фізична особа не має рахунку в банку або розрахунки без-
посередньо з фізичною особою чи підприємством через банк неможливі, то 
платник також може здійснювати розрахунки з ними через підприємство по-
штового зв’язку шляхом перерахування відповідної суми на рахунок з пере-
казних операцій підприємства зв’язку.

Через підприємства поштового зв’язку здійснюються перекази:
на ім’я окремих фізичних осіб - коштів, що належать їм особисто (пенсії, алі-

менти, заробітна плата, витрати на відрядження, авторський гонорар тощо);
підприємствам - коштів на виплату заробітної плати, для організованого 

набору працівників, заготівлі сільськогосподарської продукції тощо в тих на-
селених пунктах, у яких немає банків. 

3.14. Для перерахування коштів підприємству зв’язку платник подає до 
обслуговуючого банку платіжне доручення, у якому зазначає реквізити під-
приємства поштового зв’язку, з рахунку якого сплачуватимуться перекази їх 
отримувачам, та номери списків отримувачів коштів. 

3.15. Взаємовідносини між підприємствами зв’язку, платниками та отри-
мувачами, що стосуються здійснення підприємствами зв’язку переказу ко-
штів, регулюються відповідними нормативно-правовими актами Українського 
державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”. 

Глава 4.Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень 
4.1. Платіжні вимоги-доручення (далі - вимога-доручення) можуть засто-

совуватися в розрахунках усіма учасниками безготівкових розрахунків. 
4.2. Верхня частина вимоги-доручення оформляється отримувачем ко-

штів за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції, згідно з вимогами 
до заповнення реквізитів розрахункових документів, викладеними в додатку 
8 до цієї Інструкції, і передається безпосередньо платнику не менше ніж у 
двох примірниках.
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Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати банк отримувача 
через банк платника на договірних умовах. 4.3. У разі згоди оплатити вимогу-
доручення платник заповнює її нижню частину згідно з вимогами додатка 8 
до цієї Інструкції (від руки чи із застосуванням технічних засобів - незалежно 
від того, як заповнено верхню частину цього розрахункового документа) і по-
дає до банку, що його обслуговує. 

4.4. Сума, яку платник погоджується сплатити отримувачу та зазначає в 
нижній частині вимоги-доручення, не може перевищувати суму, яку вимагає 
до сплати отримувач і яка зазначена у верхній частині вимоги-доручення.

Платіжна вимога-доручення повертається без виконання, якщо сума, що 
зазначена платником, перевищує суму, що є на його рахунку. 

4.5. Банк платника приймає вимогу-доручення від платника протягом 20 
календарних днів з дати оформлення її отримувачем. 

4.6. Причини неоплати платником вимоги-доручення з’ясовуються безпо-
середньо між платником та отримувачем коштів без втручання банку. 

Глава 5.Примусове списання коштів
5.1. Відповідно до статті 1071 Цивільного кодексу України (435-15) кошти 

можуть бути списані з рахунку клієнта без його доручення на підставі рішен-
ня суду, а також у випадках, установлених законом.

5.2. Примусове списання коштів банки виконують з рахунків, які відкриті 
клієнтами в банках відповідно до нормативно-правових актів Національного 
банку, що регулюють порядок відкриття та використання рахунків.

Примусове списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів або бюджетних установ, 
здійснюється органами Державної казначейської служби України в порядку, 
установленому Кабінетом Міністрів України. 

У разі надходження до банку платіжних вимог на примусове списання 
коштів з цих рахунків вони передаються для виконання відповідному органу 
Державної казначейської служби України, якщо це передбачено договором 
між банком та органом Державної казначейської служби України, або по-
вертаються стягувачу без виконання відповідно до пункту 2.18 глави 2 цієї 
Інструкції. 

5.3. Примусове списання коштів з рахунків платників ініціюють стягува-
чі (орган державної виконавчої служби) на підставі виконавчих документів, 
установлених законами України.

5.4. За необґрунтованість примусового списання коштів, недостовірність 
даних, зазначених у платіжній вимозі, стягувач несе відповідальність згідно 
із законодавством України. 

5.5. Для примусового списання коштів стягувач оформляє не менше ніж 
у трьох примірниках платіжну вимогу за формою, наведеною в додатку 4, 
згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що 
викладені в додатку 8 до цієї Інструкції та цій главі.

У реквізиті “Призначення платежу” платіжної вимоги стягувач зазначає 
назву, дату видачі та номер (якщо він присвоєний) виконавчого документа. 



269

Якщо в реквізиті “Призначення платежу” платіжної вимоги зазначено харак-
тер сум, що підлягають списанню згідно з виконавчим документом, то пла-
тіжна вимога виконується відповідно до пункту 2.22 глави 2 цієї Інструкції. 
Виконавчий документ, на підставі якого оформлено платіжну вимогу, банку 
не подається. 

5.6. Платіжну вимогу стягувач подає до банку, що його обслуговує, разом 
із двома примірниками реєстру платіжних вимог за формою, наведеною в 
додатку 9 до цієї Інструкції, реквізити якого заповнюються згідно з вимогами, 
що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції.

Банк, що обслуговує стягувача, приймає платіжні вимоги протягом 10 ка-
лендарних днів з дати їх складання, а банк платника - протягом 30 календар-
них днів з дати їх складання. 

5.7. Якщо платник і стягувач обслуговуються в різних банках, то банк, що 
обслуговує стягувача, надсилає банку платника не менше ніж два примір-
ники платіжної вимоги на примусове списання коштів. Крім того, стягувачу 
повертається не менше ніж один примірник платіжної вимоги та реєстру пла-
тіжних вимог. Один примірник реєстру платіжних вимог залишається в банку, 
що обслуговує стягувача.

5.8. Якщо стягувач сам надсилає до банку платника (відповідно до пункту 
2.13 глави 2 цієї Інструкції) платіжну вимогу на примусове списання коштів, 
то банк, що обслуговує стягувача, повертає стягувачу всі примірники пла-
тіжної вимоги та не менше ніж один примірник реєстру. Примірник реєстру 
платіжних вимог із написом про одержання примірників платіжної вимоги, 
засвідчений підписом стягувача, залишається в банку, що обслуговує стягу-
вача. 

5.9. Банк платника приймає до виконання платіжну вимогу стягувача 
незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку платника 
і не має права повертати її в разі неподання стягувачем реєстру платіжних 
вимог.

Банк платника в платіжній вимозі не перевіряє заповнення реквізитів, ви-
значених в абзаці четвертому пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції. 

Банк платника в платіжній вимозі має право робити виправлення в номері 
рахунку платника, назві та коді банку платника в разі їх зміни з ініціативи банку 
платника (у зв’язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил бухгалтер-
ського обліку, виконанням банком вимог законодавства). Виправлення в пла-
тіжній вимозі банк виконує відповідно до пункту 2.26 глави 2 цієї Інструкції.

5.10. У разі недостатності коштів на рахунку платника банк виконує пла-
тіжну вимогу в межах залишку коштів згідно з главою 2 цієї Інструкції.

Часткову оплату платіжної вимоги банк оформляє меморіальним орде-
ром, у реквізиті “Призначення платежу” якого зазначає номер і дату платіжної 
вимоги, яку частково сплачено, суму, що залишилася до сплати, та повторює 
текст, що наведений у реквізиті “Призначення платежу” цієї платіжної вимоги. 
Для підтвердження часткової оплати відповідальний виконавець на примір-
нику платіжної вимоги окреслює реквізит “Сума” та зазначає на зворотному 
боці дату, суму часткового платежу, засвідчуючи це своїм підписом. 
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Примірник платіжної вимоги, на підставі якого здійснено часткову оплату, 
залишається на зберіганні в банку платника.

5.11. Банк не пізніше ніж наступного робочого дня повідомляє платни-
ка про надходження платіжної вимоги на примусове списання коштів з його 
рахунку, якщо умова про таке повідомлення передбачена договором банків-
ського рахунку цього платника (у порядку, передбаченому договором).

5.12. Стягувач може відкликати платіжну вимогу в будь-який час до спи-
сання коштів з рахунку платника шляхом подання листа про відкликання до 
банку, що обслуговує стягувача.

Платіжна вимога відкликається лише в повній сумі.
У листі про відкликання платіжної вимоги стягувач зазначає таке: назву 

платника та номер його рахунку, назву та код банку платника, номер, дату і 
суму, зазначену в документі, що відкликається. Цей лист засвідчується під-
писами відповідальних осіб стягувача та відбитком печатки, які мають відпо-
відати зразкам підписів та відбитка печатки, заявленим у картці із зразками 
підписів та відбитка печатки, що зберігається в банку, який обслуговує стя-
гувача. 

5.13. Банк стягувача не пізніше наступного робочого дня надсилає до 
банку платника лист про відкликання платіжної вимоги. Якщо стягувач само-
стійно доставив у банк платника лист про відкликання платіжної вимоги, на 
якому є підпис відповідального виконавця та відбиток штампа банку, що об-
слуговує стягувача, то банк платника приймає цей лист до виконання.

Банк платника, отримавши лист про відкликання платіжної вимоги, не 
списує кошти з рахунку платника і через банк, що обслуговує стягувача, або 
безпосередньо стягувачу повертає платіжну вимогу. 

5.14. Банк платника не має права на списання коштів з рахунку платни-
ка коштів за платіжною вимогою після отримання листа про її відкликання. 
Якщо всупереч отриманому листу про відкликання платіжної вимоги її суму 
списано з рахунку платника та перераховано стягувачу, то повернення цієї 
суми платник здійснює в судовому порядку. Банк, що не виконав лист про 
відкликання або прострочив строк його передавання банку латника, несе від-
повідальність згідно із законодавством України. 

Глава 6.Договірне списання
6.1. Банк обумовлює своє право на здійснення договірного списання за 

дорученням платника з його рахунку в договорі банківського рахунку або ін-
шому договорі про надання банківських послуг.

6.2. Договір має містити інформацію, яка потрібна для належного вико-
нання банком доручення платника, зокрема:

умови, за якими банк повинен здійснити (здійснювати) договірне спи-
сання;

номер рахунку платника, з якого має здійснюватися договірне списання;
назву отримувача;
номер і дату договору з отримувачем, яким передбачене право отримува-

ча на договірне списання коштів з рахунку платника;
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перелік документів, які отримувач має надати банку, що обслуговує плат-
ника (якщо вони передбачені в договорі). 

6.3. Отримувач для здійснення договірного списання оформляє платіжну 
вимогу, яку подає до банку, що обслуговує платника, відповідно до пункту 
2.13 глави 2 цієї Інструкції.

Платіжна вимога оформляється за формою, наведеною в додатку 4, згід-
но з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що 
викладені в додатку 8 до цієї Інструкції. У реквізиті “Призначення платежу” 
отримувач зазначає назву, номер і дату договору з платником, яким передба-
чене право отримувача на договірне списання, а також назву і статтю закону, 
що передбачає таке списання. 

6.4. Платіжні вимоги про здійснення договірного списання коштів з рахунків 
платників банки приймають і виконують відповідно до глави 2 цієї Інструкції. 

6.5. Якщо кредитором за договором є банк, що обслуговує платника, то 
право цього банку на здійснення договірного списання передбачається в до-
говорі банківського рахунку або іншому договорі про надання банківських по-
слуг. Договір може містити інформацію, яка потрібна банку для списання ним 
коштів з рахунку платника.

Банк, що обслуговує платника, здійснюючи на підставі договору банків-
ського рахунку або іншого договору про надання банківських послуг договір-
не списання коштів з рахунку платника, оформляє меморіальний ордер, у 
реквізиті “Призначення платежу” якого зазначає номер, дату договору, яким 
передбачено можливість застосування договірного списання.

6.6. Платник у договорах банківського рахунку або інших договорах про 
надання банківських послуг може передбачати доручення банку на договірне 
списання коштів з його рахунків на користь третіх осіб або на свої рахунки, 
які відкриті в цьому чи іншому банку. 

Договір може містити інформацію, яка потрібна банку для списання ним 
коштів з рахунку платника.

Банк, що обслуговує платника, здійснюючи на підставі договору про 
розрахунково-касове обслуговування або іншого договору про надання бан-
ківських послуг договірне списання коштів з рахунку платника, оформляє ме-
моріальний ордер, у реквізиті “Призначення платежу” якого зазначає інфор-
мацію про платіж і номер, дату договору, за яким передбачено можливість 
застосування договірного списання. 

Глава 7.Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
7.1. Розрахункові чеки (далі в цій главі - чеки) використовуються в безго-

тівкових розрахунках підприємств та фізичних осіб з метою скорочення роз-
рахунків готівкою за отримані товари (виконані роботи, надані послуги).

Чеки використовуються лише для безготівкових перерахувань з рахун-
ку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою 
(крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 7.10 цієї глави). 

7.2. Чеки виготовляються на замовлення банку Банкнотно-монетним 
двором Національного банку чи іншим спеціалізованим підприємством на 
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спеціальному папері з дотриманням усіх обов’язкових вимог, передбачених 
цією Інструкцією (додатки 5 і 6). Чеки (додаток 5) брошуруються в розра-
хункові чекові книжки (далі в цій главі - чекові книжки) по 10, 20, 25 аркушів 
(додаток 10).

Чеки, що використовуються фізичними особами для здійснення одно-
разових операцій (додаток 6), виготовляються як окремі бланки, облік яких 
банки ведуть окремо від чекових книжок.

Чеки та чекові книжки є бланками суворого обліку. 
7.3. Для гарантованої оплати чеків чекодавець бронює кошти на окре-

мому аналітичному рахунку “Розрахунки чеками” відповідних балансових 
рахунків (далі в цій главі - аналітичний рахунок “Розрахунки чеками”) у банку-
емітенті.

Для цього разом із заявою про видачу чекової книжки чекодавець подає 
до банку-емітента платіжне доручення для перерахування коштів на ана-
літичний рахунок “Розрахунки чеками” (фізична особа може подавати за-
яву про перерахування коштів за формою, наведеною в додатку 11 до цієї 
Інструкції, або вносити суму готівкою). 

7.4. Чекову книжку на ім’я чекодавця (фізичної особи) банк-емітент видає 
на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця.

Один або кілька чеків на ім’я чекодавця (фізичної особи) банк-емітент 
може видати на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодав-
ця, або на суму, що внесена ним готівкою. 

7.5. Строк дії чекової книжки - один рік, чека, який видається фізичній 
особі для одноразового розрахунку, - три місяці з дати їх видачі. День оформ-
лення чекової книжки або чека не враховується. Чеки, виписані після зазна-
ченого строку, уважаються недійсними і до оплати не приймаються.

Строк дії невикористаної чекової книжки може продовжуватися за пого-
дженням з банком-емітентом, про що він робить відповідну відмітку на об-
кладинці чекової книжки (у правому верхньому куті), засвідчуючи її підписом 
головного бухгалтера і відбитком штампа банку.

Чекова книжка може видаватися для розрахунків з будь-яким конкретним 
постачальником або з різними постачальниками. 

7.6. Оформлення та отримання чекової книжки (чека) здійснюється відпо-
відно до додатка 12 до цієї Інструкції.

Чек обов’язково має містити всі реквізити, що передбачені його формою 
та додатком 8 до цієї Інструкції, і заповнюється чекодавцем власноручно або 
з використанням технічних засобів (місяць видачі та сума чека мають зазна-
чатися словами). 

Не дозволяється внесення до чека виправлень та використання замість 
підпису факсиміле.

У чекових книжках та чеках, що були виготовлені до набрання чинності 
цією Інструкцією, у реквізиті “Дата” виправляється рік “199_”:

банк виправляє рік на зворотному боці першої сторінки обкладинки че-
кової книжки та в корінці чека на той, що відповідає року її/його фактичної 
видачі чекодавцю (фізичній особі);
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чекодавець у чеку виправляє рік на той, що відповідає року його складан-
ня (оформлення).

Чек, що не відповідає вимогам цього пункту, уважається недійсним і без 
виконання повертається банку чекодавця згідно з главою 2 цієї Інструкції. 

7.7. Чек із чекової книжки пред’являється до оплати в банк чекодержате-
ля протягом 10 календарних днів (день виписки чека не враховується). 

7.8. Чек приймається чекодержателем до оплати безпосередньо від че-
кодавця, на ім’я якого оформлені документи, що підтверджують отримання 
ним товарів (виконання робіт, надання послуг). 

7.9. Забороняється передавання чека/чекової книжки його/її власником 
будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписання незаповне-
них бланків чека і проставляння на них відбитка печатки юридичними осо-
бами.

За бажанням фізичної особи чек може виписуватися на ім’я іншої особи, 
яка стає його власником.

Видача чеків на пред’явника не проводиться. 
7.10. Підприємствам не дозволяється здійснювати обмін чека на готівку 

та отримувати готівкою здачу із суми чека.
Фізичні особи можуть обмінювати чек 
на готівку або отримувати здачу із суми чека готівкою (але не більше ніж 

20 відсотків від суми цього чека).
Власник чека повертає до банку-емітента невикористаний чек для зара-

хування суми на свій рахунок або обміну його на готівку. Повертаючи чекову 
книжку з невикористаними чеками, її власник одночасно подає до банку-
емітента платіжне доручення на перерахування коштів, що заброньовані на 
аналітичному рахунку “Розрахунки чеками”, на свій поточний рахунок.

7.11. Чекодавець виписує чек із чекової книжки під час здійснення плате-
жу і видає за отримані ним товари (виконані роботи, надані послуги).

Виписуючи чек, чекодавець переписує на його корінець залишок ліміту з 
корінця попереднього чека і зазначає новий залишок ліміту. 

7.12. Чек підписує службова особа чекодавця, яка має право підписувати 
розрахункові документи, та скріплює відбитком печатки чекодавця (за винят-
ком чеків, що видаються фізичними особами).

Порядок ведення документації та зберігання документів за розрахунками 
із застосуванням розрахункових чеків визначається внутрішніми правилами 
банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку. 

7.13. Якщо чек чекодавця за дорученням керівника підприємства підпи-
сує службова особа, то право підпису чека обумовлюється в цьому доручен-
ні. У цьому разі в чеку перед підписом робиться напис “За дорученням від 
__________” (дата) 

За дорученням чекодавця - фізичної особи, засвідченим нотаріусом у 
встановленому порядку, його розрахунки з використанням чека може здій-
снювати інша фізична особа. Доручення, у якому обов’язково зазначають-
ся серія, номер і сума чека, подається разом з чеком, що пред’явлений до 
оплати. У всіх документах, які використовуються надалі під час розрахунків 
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чеками, робиться напис “За дорученням ___________________________”. 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

7.14. Приймаючи чек до оплати за товари (виконані роботи, надані по-
слуги), чекодержатель перевіряє:

відповідність його встановленому зразку;
правильність заповнення;
відсутність виправлень;
відповідність суми корінця чека сумі, зазначеній на самому чеку;
строк дії;
достатність залишку ліміту за чековою книжкою для оплати чека;
наявність на ньому чіткого відбитка штампа або печатки банку та даних 

чекодавця (прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи, даних документа, що 
засвідчує цю особу).

Після цього чекодержатель установлює особу пред’явника чека за до-
кументом, що її посвідчує.

Після зазначеної перевірки чекодержатель відриває (відрізає) чек від ко-
рінця, ставить на його зворотному боці та корінці календарний штемпель і 
підписує цей чек, а також робить відмітку у відомості про прийняті до оплати 
розрахункові чеки (додаток 17). 

7.15. Якщо на корінці чека, який був сплачений раніше, є напис “Зіпсований”, 
а зіпсованого чека немає, то оплата за товари (виконані роботи, надані послу-
ги) не проводиться і чекодавцю рекомендується звернутися до банку-емітента 
для підтвердження залишку на рахунку за чековою книжкою.

У разі здійснення фізичною особою розрахунку за одноразовим чеком 
працівник підприємства торгівлі або сфери послуг ставить на зворотному 
боці цього чека свій штамп і календарний штемпель, підписує його та робить 
відмітку у відомості про прийняті до оплати розрахункові чеки.

Чек, оформлений з порушенням вимог цієї глави, до оплати не прийма-
ється. 

7.16. Чекодержатель здає в банк чеки разом з трьома примірниками ре-
єстру розрахункових чеків (додаток 18) - якщо рахунки чекодавця і чекодер-
жателя відкриті в одному банку, і в чотирьох примірниках - якщо рахунки че-
кодавця і чекодержателя відкриті в різних банках.

Реєстри розрахункових чеків (далі - реєстр чеків) складаються в розрізі 
банків-емітентів згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів, що викладені 
в додатку 8 до цієї Інструкції.

Банк чекодержателя зобов’язаний перевірити заповнення реквізитів ре-
єстру чеків згідно з вимогами додатка 8 до цієї Інструкції та своєчасність 
пред’явлення їх до оплати.

Суми чеків, що оформлені з порушенням вимог цієї Інструкції, викреслю-
ються з реєстру чеків з виправленням його загального підсумку, і такі чеки 
повертаються чекодержателю під підпис на першому примірнику цього ре-
єстру.

Якщо чекодавець і чекодержатель обслуговуються в одному банку, то піс-
ля перевірки правильності заповнення реквізитів чеків і реєстру чеків банк 
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на підставі першого примірника реєстру чеків списує кошти з відповідного 
рахунку чекодавця та зараховує їх на рахунок чекодержателя.

У разі здійснення клієнтами різних банків розрахунків чеками банк чеко-
держателя приймає чеки з реєстром чеків і разом з другим та третім при-
мірниками цього реєстру інкасує їх до банку-емітента. У цьому разі кошти на 
рахунок чекодержателя зараховуються банком, що його обслуговує, лише 
після отримання їх від банку-емітента. 

7.17. Прийняті на інкасо чеки обліковуються за відповідним позабалан-
совим рахунком групи “Документи та цінності, що прийняті і відіслані на ін-
касо”.

Умови інкасування чеків мають зазначатися в договорі банківського ра-
хунку клієнта.

Останній примірник реєстру чеків повертається чекодержателю з відміт-
кою про оплату, якщо клієнти обслуговуються в одному банку, або з відміт-
кою про дату прийняття його на інкасо, якщо клієнти обслуговуються в різних 
банках.

7.18. Банк-емітент, отримавши чек разом з двома примірниками реєстру 
чеків, перевіряє:

належність чека до цього банку;
відповідність підписів та відбитка печатки чекодавця заявленим банку в 

картці зі зразками підписів та відбитка печатки або наявність напису “За до-
рученням від ________”; (дата) 

чи не перевищує сума чека граничної суми ліміту розрахункової чекової 
книжки;

належність номера чека до номерів чеків виданої чекової книжки та до-
тримання строків дії чекової книжки;

відповідність оформлення чека вимогам цієї глави. 
7.19. Банк-емітент списання коштів на підставі першого примірника реє-

стру чеків та їх перерахування на рахунок чекодержателя оформляє мемо-
ріальним ордером. Сплачений чек разом з примірником реєстру чеків зали-
шається в банку-емітенті. На чеку ставиться штамп банку “Проведено”. 7.20. 
Банк-емітент може відмовитися від оплати чека, якщо:

чек або реєстр чеків заповнено з порушенням вимог цієї глави або є ви-
правлення, замість підпису стоїть факсиміле;

чек виписаний чекодавцем на суму, більшу, ніж заброньована на аналі-
тичному рахунку “Розрахунки чеками”.

У разі відмови за цих причин оплатити чек банк-емітент викреслює його 
з реєстру чеків, виправляє загальний підсумок і не пізніше наступного робо-
чого дня надсилає цей чек до банку чекодержателя. Одночасно банк-емітент 
повідомляє електронною поштою банк чекодержателя про причини неопла-
ти чека.

Банк чекодержателя, отримавши чек і повідомлення про причини його 
неоплати, списує суму реєстру чеків з відповідного позабалансового рахунку 
групи “Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо” та повертає 
чек чекодержателю із зазначенням причин його неоплати.
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7.21. Під час зарахування за призначенням банком чекодержателя ко-
штів, що надходять за оплаченим чеком, сума цього чека списується з відпо-
відного позабалансового рахунку групи “Документи та цінності, що прийняті 
і відіслані на інкасо”. 

7.22. У разі ненадходження коштів банк чекодержателя після закінчення 
10 календарних днів від дати інкасування чека здійснює запит електронною 
поштою до банку-емітента щодо причин неоплати цього чека.

Банк-емітент, отримавши запит, не пізніше наступного робочого дня має 
дати відповідь банку чекодержателя, який повідомляє про це чекодержате-
ля.

У разі неотримання відповіді банк чекодержателя повідомляє про це чеко-
держателя і після закінчення 20 календарних днів від дати інкасування чека 
списує його суму з відповідного позабалансового рахунку групи “Документи 
та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо” як таку, що нереально отрима-
ти. 

7.23. Невикористані чеки після закінчення строку дії чекової книжки або 
використання ліміту підлягають поверненню до банку-емітента, який їх по-
гашає. За бажанням клієнта банк може продовжити строк дії чекової книжки 
або клієнт може поповнити її ліміт у разі його використання.

Для поповнення ліміту чекодавець подає до банку платіжне доручення 
(фізична особа може подавати заяву про перерахування коштів за формою, 
наведеною в додатку 11 до цієї Інструкції) разом з відповідною чековою книж-
кою. У реквізиті платіжного доручення “Призначення платежу” робиться на-
пис “Поповнення ліміту за чековою книжкою, номери невикористаних чеків з 
N ____ до N ____”.

У разі припинення клієнтом подальших розрахунків чеками до закінчення 
строку дії чекової книжки та наявності за нею невикористаного ліміту чекода-
вець подає чекову книжку до банку разом з платіжним дорученням (фізична 
особа може подавати її з заявою про перерахування коштів за формою, на-
веденою в додатку 19 до цієї Інструкції) для зарахування невикористаного 
залишку ліміту на той рахунок, з якого бронювалися кошти.

Якщо після повного використання чеків із чекової книжки її ліміт буде не-
використаним, то чекодавцю може надаватися нова чекова книжка на суму 
невикористаного ліміту. Строк дії нової чекової книжки встановлюється з дня 
її видачі.

Чекодавець подає до банку-емітента заяву про отримання нової чекової 
книжки разом з використаною чековою книжкою та корінцями використаних 
чеків.

Відповідальний виконавець банку, перевіривши за корінцями викорис-
таних чеків залишок невикористаного ліміту, робить у реєстраційній картці 
в графі “Примітка” у рядку, у якому був зроблений запис щодо видачі цієї 
книжки, напис “Залишок ліміту перевірений”, після чого повертає чекодавцю 
чекову книжку з корінцями. 

7.24. Чекодавець має періодично перевіряти правильність використання 
уповноваженими ним особами чеків і відповідність оплачених чеків докумен-
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там постачальників, на оплату яких вони видавалися. На зворотному боці 
корінця останнього виданого чека робиться відмітка про таку перевірку за 
підписом головного бухгалтера чекодавця або його заступника. Чекодавець 
має звіряти суми на корінцях чеків з отриманими від банку-емітента виписка-
ми з рахунку чекодавця, з якого здійснювалась оплата цих чеків. 

7.25. У разі втрати чекової книжки (чека) чекодавець має подати до банку-
емітента заяву (додаток 20) із зазначенням номерів невикористаних чеків. 
Відповідальний виконавець банку-емітента робить у реєстраційній картці (до-
датки 15 або 16) у графі “Примітка” відмітку про номери загублених чеків.

Кошти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки повертаються клієн-
ту на підставі його платіжного доручення (фізичній особі можуть повертатися 
на підставі заяви про перерахування коштів згідно з додатком 19). У разі 
втрати фізичною особою чека, який був виданий для одноразового розра-
хунку, кошти повертаються їй не раніше ніж через 10 календарних днів після 
закінчення строку дії чека. 

7.26. У разі відмови банку-емітента оплатити чек чекодержатель має пра-
во звернутися з позовом до суду.

Чекодавець, якому видана чекова книжка (чек), відповідає за неправиль-
не використання чеків, за збитки в разі передавання чекової книжки або 
окремих чеків іншій особі, втрати або крадіжки, а також через зловживання 
осіб, уповноважених на підписання чеків.

У разі порушення клієнтом порядку розрахунків чеками банк може позба-
вити його права користуватися цим платіжним інструментом, якщо це перед-
бачено умовами договору банківського рахунку.

Глава 8.Розрахунки за акредитивами 
8.1. Умови та порядок проведення розрахунків за акредитивами перед-

бачаються в договорі між бенефіціаром і заявником акредитива (далі в цій 
главі - договір) і не повинні суперечити законодавству України, у тому числі 
нормативно-правовим актам Національного банку.

Якщо це передбачено в тексті договору, то розрахунки за акредитива-
ми регулюються Уніфікованими правилами та звичаями для документарних 
акредитивів (988_003) Міжнародної торгової палати у частині, що не су-
перечить законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам 
Національного банку. 

8.2. Акредитив - це окремий договір від договору купівлі-продажу або ін-
шого контракту, навіть якщо в акредитиві є посилання на них. 

8.3. За операціями за акредитивами всі зацікавлені сторони мають спра-
ву лише з документами, а не з товарами, послугами або іншими видами ви-
конання зобов’язань, з якими можуть бути пов’язані ці документи. 

8.4. Банк-емітент може відкривати такі види акредитивів:
покритий - акредитив, для здійснення платежів за яким завчасно броню-

ються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті 
або у виконуючому банку. Кошти заявника акредитива бронюються на ана-
літичному рахунку “Розрахунки за акредитивами” відповідних балансових 
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рахунків (далі в цій главі - аналітичний рахунок “Розрахунки за акредити-
вами”);

непокритий - акредитив, оплата за яким (якщо тимчасово немає коштів на 
рахунку платника) гарантується банком-емітентом за рахунок банківського 
кредиту. 

8.5. Акредитив може бути відкличним або безвідкличним. Це зазначаєть-
ся на кожному акредитиві. Якщо немає такої позначки, то акредитив є без-
відкличним. 

8.6. Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком-
емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення бенефіціара (напри-
клад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмо-
ви банком-емітентом від гарантування платежів за акредитивом). Відкликання 
акредитива не створює зобов’язань банку-емітента перед бенефіціаром.

Усі розпорядження про зміни умов відкличного акредитива або його ану-
лювання заявник може надати бенефіціару лише через банк-емітент, який 
повідомляє виконуючий банк, а останній - бенефіціара.

Виконуючий банк не має права приймати розпорядження безпосеред-
ньо від заявника акредитива (за винятком, якщо банк-емітент є виконуючим 
банком).

Якщо виконуючий банк не є банком-емітентом, то зміна умов відкличного 
акредитива або його анулювання відбуваються лише після отримання від 
виконуючого банку відповідного повідомлення, яким підтверджується те, що 
до часу зміни умов або анулювання акредитива документи за акредитивом 
не були подані.

Документи за акредитивом, що відповідають умовам акредитива та по-
дані бенефіціаром і прийняті виконуючим банком до отримання останнім по-
відомлення про зміну умов або анулювання акредитива, підлягають оплаті.

У разі здійснення виконуючим банком платежу до отримання повідомлен-
ня про зміну або анулювання акредитива проти документів, які за зовнішніми 
ознаками відповідають умовам акредитива, банк-емітент зобов’язаний від-
шкодувати втрати виконуючому банку, який уповноважений на здійснення 
платежу. 8.7. Безвідкличний акредитив - це акредитив, який може бути ану-
льований або умови якого можуть бути змінені лише за згодою на це бенефі-
ціара, на користь якого він був відкритий.

Безвідкличний акредитив, що підтверджений виконуючим банком, не 
може бути змінений або анульований без згоди виконуючого банку.

Безвідкличний акредитив - це зобов’язання банку-емітента сплатити ко-
шти в порядку та в строки, визначені умовами акредитива, якщо документи, 
що передбачені ним, подано до банку, зазначеному в акредитиві, або банку-
емітента та дотримані строки та умови акредитива.

Умови акредитива є чинними для бенефіціара, поки він не повідомить про 
згоду на внесення змін до нього того банку, який авізував ці зміни. Бенефіціар 
має письмово повідомити про погодження або відмову щодо внесення змін.

Прийняття часткових змін не дозволяється.
Бенефіціар може достроково відмовитися від використання акредитива. 
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8.8. Бенефіціар може подати пропозиції про внесення змін до умов акре-
дитива, звернувшись безпосередньо до заявника акредитива, який в разі 
згоди вносить зміни до акредитива через банк-емітент, який надсилає по-
відомлення виконуючому банку. 

8.9. Відносини між банком-емітентом та авізуючим та/або виконуючим 
банком у разі необхідності регулюються договорами. 

8.10. Акредитив може бути авізований бенефіціару через інший (авізую-
чий) банк. Авізуючий банк, якщо він не визначений виконуючим банком, не 
несе зобов’язань щодо сплати за акредитивом. 

8.11. Для відкриття акредитива клієнт подає до банку-емітента заяву про 
відкриття акредитива (далі в цій главі - заява) за формою, наведеною в до-
датку 7 до цієї Інструкції, не менше ніж у трьох примірниках, заповнену згідно 
з вимогами додатка 8 до цієї Інструкції, та в разі відкриття покритого акреди-
тива - відповідні платіжні доручення.

Заява містить умови акредитива, які складаються так, щоб, з одного боку, 
вони давали змогу банкам без ускладнень їх проконтролювати, з другого - 
забезпечували б інтереси сторін, які використовують акредитив.

Акредитив має містити лише ті умови, які банк може перевірити докумен-
тально. 

8.12. Реквізити, що передбачені формою заяви, є обов’язковими (крім 
реквізиту “Додаткові умови”), і якщо немає одного з них, то акредитив не від-
кривається і заява повертається заявнику без виконання.

Якщо перелік документів не вміщується на бланку заяви, то заявник акре-
дитива подає його окремим додатком, кількість примірників якого має відпові-
дати кількості примірників заяви. Оригінал цього додатка підписується уповно-
важеними особами та скріплюється відбитком печатки заявника акредитива.

Банк-емітент, прийнявши заяву, визначає спосіб виконання акредитива, 
авізуючий та виконуючий банки і здійснює відповідні бухгалтерські записи. 

8.13. Якщо відкривається покритий акредитив, депонований у виконую-
чому банку, який не є банком-емітентом, то заявник, крім заяви, подає до 
банку-емітента платіжне доручення на перерахування коштів для броню-
вання їх у виконуючому банку. Банк-емітент перераховує кошти заявника на 
аналітичний рахунок “Розрахунки за акредитивами” у виконуючому банку та 
повідомляє його про умови акредитива. 

8.14. У разі відкриття покритого акредитива, депонованого в банку-
емітенті, заявник подає заяву та платіжне доручення на перерахування ко-
штів із свого рахунку на аналітичний рахунок “Розрахунки за акредитивами” 
у банку-емітенті. 

8.15. Акредитив є відкритим після того, як здійснено відповідні бухгалтер-
ські записи за рахунками та надіслано повідомлення бенефіціару про від-
криття та умови акредитива (далі в цій главі - повідомлення).

Дата виконання платіжних доручень, наданих разом із заявою, і дата по-
відомлення бенефіціара мають збігатися. 

8.16. У разі відкриття покритого акредитива клієнт подає заяву в кількості 
примірників, необхідній для всіх учасників розрахунків.
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8.17. На відкриття непокритого акредитива платник подає заяву в чоти-
рьох примірниках. У реквізиті заяви “Вид акредитива” має додатково зазна-
чатися “непокритий”. 

8.18. Банк-емітент інформує виконуючий (авізуючий) банк про відкриття 
акредитива шляхом надсилання йому електронною поштою (електронне по-
відомлення) або іншими засобами зв’язку, що передбачені договорами між 
банками, заяви або повідомлення.

Заяву або повідомлення банк-емітент надсилає авізуючому банку не піз-
ніше наступного робочого дня після отримання заяви від клієнта.

Повідомлення має містити номер акредитива, усі його умови, спосіб пла-
тежу, місце виконання та строк дії акредитива.

У повідомленні мають чітко зазначатися повноваження авізуючого банку 
щодо виду операції за акредитивом. 

8.19. Якщо в повідомленні банку-емітента, що надіслане електронною 
поштою, телетайпом чи іншими засобами зв’язку, не зазначено “подробиці 
далі”, то його поштове підтвердження не потрібне і в разі його надходження 
воно не береться до уваги, а робочим документом є це електронне повідо-
млення.

Якщо в такому повідомленні зазначено “подробиці далі”, то воно має 
лише інформативний характер і робочим документом є заява, що надісла-
на поштою або доставлена іншим способом зв’язку згідно з Правилами 
приймання, оброблення та доставки кореспонденції банківських установ 
спецзв’язком Державного комітету зв’язку та інформатизації України. 

8.20. Виконуючий (авізуючий) банк про відкриття та умови акредитива 
повідомляє бенефіціара (авізує акредитив) протягом 10 робочих днів з дня 
отримання повідомлення від банку-емітента (авізуючого банку).

Після відвантаження продукції (виконання робіт, надання послуг) бенефі-
ціар подає виконуючому банку потрібні документи, що передбачені умовами 
акредитива, разом з реєстром документів за акредитивом.

Реєстр документів за акредитивом складається за формою, наведеною 
в додатку 21 до цієї Інструкції, або за довільною формою та подається до 
банку, як правило, у чотирьох примірниках. 

8.21. Виконуючий банк ретельно перевіряє подані бенефіціаром докумен-
ти щодо дотримання всіх умов акредитива і в разі порушення хоча б однієї з 
умов не проводить виплати за акредитивом, про що інформує бенефіціара, 
і надсилає повідомлення до банку-емітента для отримання згоди на оплату 
документів з розбіжностями. Зазначене повідомлення має містити повний 
перелік розбіжностей з умовами акредитива, виявлених під час перевірки.

У разі неотримання відповіді протягом семи робочих днів після відправ-
лення повідомлення або надходження негативної відповіді виконуючий банк 
повертає бенефіціару всі документи за акредитивом, зазначивши на зворот-
ному боці першого примірника реєстру документів за акредитивом причини 
повернення документів і засвідчивши цей запис підписами відповідального 
виконавця та працівника, на якого покладено функції контролера, і відбитком 
штампа банку. 
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8.22. Не приймаються до оплати за акредитивом документи, які мають 
розбіжності з умовами акредитива або зміст яких суперечить один одному. 

8.23. Заявнику акредитива рекомендується зазначати в умовах акреди-
тива, ким має оформлятися (засвідчуватися тощо) кожний документ, що ви-
магається умовами акредитива, та його зміст.

Якщо умовами акредитива передбачено акцепт заявника акредитива, то 
для його здійснення уповноважена особа заявника має подати бенефіціару:

документ, що засвідчує її особу;
зразок її підпису, засвідчений заявником акредитива (якщо його немає у 

виконуючому банку);
доручення, видані заявником акредитива, щодо її повноважень. На до-

кументах, які за умовами акредитива мають бути акцептовані, уповноважена 
особа робить такий напис:

“Акцептований за рахунок акредитива від __________ N ________ (дата)
уповноваженим ____________________________________ (назва заявника 
акредитива)______________________ _________________ “. (підпис) (дата) 

8.24. У виконуючому банку відповідальний виконавець перевіряє наяв-
ність акцептного напису та відповідність його поданому зразку.

Виплати бенефіціару за акредитивом, кошти за яким заброньовано у ви-
конуючому банку, здійснюються з аналітичного рахунку “Розрахунки за акре-
дитивами”.

Виконуючий банк списання коштів з аналітичного рахунку “Розрахунки за 
акредитивами” на підставі першого примірника реєстру документів за акре-
дитивом, який поданий разом з іншими документами, що відповідають умо-
вам акредитива, оформляє меморіальним ордером. 

Перший примірник реєстру документів за акредитивом залишається в до-
кументах дня виконуючого банку, другий (з потрібними відмітками банку про 
дату одержання та виконання) - видається бенефіціару, третій та четвертий 
- разом з документами, передбаченими умовами акредитива, надсилаються 
до банку-емітента, у якому третій примірник використовується для списан-
ня суми заяви з відповідного позабалансового рахунку, що призначений для 
обліку акредитивів, а четвертий - видається заявнику акредитива разом з 
іншими документами за акредитивом. 

8.25. Якщо виконуючий банк необґрунтовано відмовляє у виплаті коштів 
за акредитивом або за рахунок заброньованих коштів оплатив документи 
з розбіжностями без повідомлення банку-емітента та отримання відповід-
них повноважень, то виконуючий банк несе відповідальність перед банком-
емітентом.

Якщо виконуючий банк порушив умови покритого акредитива або підтвер-
дженого ним безвідкличного акредитива, то відповідальність перед заявником 
акредитива за рішенням суду може бути покладена на виконуючий банк. 

8.26. Виконуючий банк під час використання акредитива, кошти за яким 
заброньовано в банку-емітенті, перевіряє за дорученням цього банку вико-
нання всіх умов акредитива за поданим бенефіціаром реєстром документів 
за акредитивом та іншими документами, що передбачені акредитивом.
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Перший та другий примірники реєстру документів за акредитивом разом 
з іншими документами виконуючий банк надсилає до банку-емітента, тре-
тій - використовує для списання суми заяви з відповідного позабалансового 
рахунку, що призначений для обліку акредитивів (після надходження коштів 
від банку-емітента), четвертий (з потрібними відмітками банку про дату одер-
жання) - видає бенефіціару. 

8.27. Банк-емітент, зробивши перевірку виконання всіх умов акредитива, 
на підставі першого примірника реєстру документів за акредитивом списує 
кошти з аналітичного рахунку “Розрахунки за акредитивами” і перераховує їх 
на рахунок бенефіціара.

Перший примірник реєстру документів за акредитивом банк-емітент збе-
рігає в документах дня банку, а другий (з потрібними відмітками банку про 
дату одержання та виконання) - видає заявнику акредитива разом з іншими 
документами за акредитивом.

Якщо банк-емітент одержав прийняті виконуючим банком документи і 
вважає, що вони не відповідають за зовнішніми ознаками умовам акредити-
ва, то він має право відмовитися від їх прийняття і вимагати від виконуючого 
банку суму, що сплачена бенефіціару з порушенням умов акредитива. 

8.28. Якщо своєчасно одержати кошти з рахунку заявника акредитива не-
можливо (у разі оплати за акредитивом за рахунок кредиту), то банк-емітент 
до вирішення цього питання згідно з умовами договору обліковує заборго-
ваність заявника акредитива за балансовим рахунком, що призначений для 
обліковування короткострокових кредитів. Одночасно банк-емітент списує з 
відповідного позабалансового рахунку, що призначений для обліку акредити-
вів, ту суму, що була виплачена за акредитивом бенефіціару. 

8.29. У всіх акредитивах обов’язково має передбачатися дата закінчення 
строку і місце подання документів для платежу. Дата, яку зазначено в заяві, 
є останнім днем для подання бенефіціаром до оплати реєстру документів за 
акредитивом та документів, передбачених умовами акредитива. Банки мають 
здійснювати контроль за строком дії акредитива, який зазначений у заяві.

У день закінчення строку дії акредитива, кошти за яким заброньовані у ви-
конуючому банку, останній в кінці операційного дня списує кошти з аналітич-
ного рахунку “Розрахунки за акредитивами” та перераховує в банк-емітент 
на рахунок, з якого вони надійшли.

Банк-емітент зараховує одержані кошти на рахунок заявника акредитива 
та списує потрібну суму з відповідного позабалансового рахунку, що призна-
чений для обліку акредитивів. 

8.30. Про закриття непокритого акредитива у зв’язку із закінченням стро-
ку його дії виконуючий банк надсилає повідомлення банку-емітенту електро-
нною поштою або іншими засобами зв’язку, що передбачені договором між 
банками, та списує суму акредитива з відповідного позабалансового рахунку, 
що призначений для обліку акредитивів.

Після отримання повідомлення про закриття акредитива банк-емітент 
списує потрібну суму з відповідного позабалансового рахунку, що призна-
чений для обліку акредитивів. 
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8.31. Акредитив, кошти за яким заброньовані в банку-емітенті, закрива-
ється ним після закінчення строку, зазначеного в акредитиві, з урахуванням 
нормативного строку проходження документів спецзв’язком від виконуючого 
банку до банку-емітента або після отримання від виконуючого банку підтвер-
дження про невиконання акредитива.

У кінці операційного дня банк-емітент перераховує кошти з аналітично-
го рахунку “Розрахунки за акредитивами” на рахунок заявника акредитива і 
надсилає повідомлення виконуючому банку для їх списання з відповідного 
позабалансового рахунку, що призначений для обліку акредитивів.

Анульований банком-емітентом відкличний акредитив закривається в 
день надходження повідомлення про його анулювання в порядку, передба-
ченому цією главою. 

8.32. Банк забезпечує облік своїх зобов’язань, які виникають під час здій-
снення операцій за акредитивами. 

Глава 9.Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості
9.1. До розрахунків, що здійснюються як залік взаємної заборгованості 

платників, належать розрахунки, за якими взаємні зобов’язання боржників і 
кредиторів погашаються в рівнозначних сумах, і лише за їх різницею здійс-
нюється платіж на загальних підставах. 

9.2. Ці розрахунки можуть здійснюватися шляхом зарахування зобов’язань 
між двома платниками або групою платників усіх форм власності однієї або 
різних галузей господарства.

9.3. Підприємства, що мають господарські зв’язки за поставками товарів 
(виконаними роботами, наданими послугами), можуть здійснювати розра-
хунки періодично за сальдо зустрічних вимог. 

9.4. У договорах між підприємствами передбачаються періодичність зві-
ряння взаємної заборгованості зі складанням відповідного акта, строки та 
платіжні інструменти, із застосуванням яких здійснюватимуться розрахунки. 

9.5. Після складання акта звіряння взаємної заборгованості в строки, ви-
значені законодавством України, та сторона, на користь якої склалося креди-
тове сальдо взаємозобов’язань, виписує розрахунковий документ (платіжне 
доручення, вимогу-доручення) або оформляє вексель. 

Глава 10. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів 
на рахунках клієнтів 

10.1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими кошта-
ми, що знаходяться на його рахунку/ах, відповідно до статті 1074 Цивільного 
кодексу України (435-15) не допускається, крім випадків обмеження права 
розпоряджання рахунком/ами за рішенням суду або в інших випадках, уста-
новлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть 
бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.

Виконання банком арешту коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, 
здійснюється за постановою державного виконавця чи рішенням суду (у тому 
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числі ухвалою, постановою, наказом, виконавчим листом суду) про стягнен-
ня коштів або про накладення арешту в порядку, установленому законом.

Банк приймає до виконання постанову державного виконавця та/або 
рішення суду, які доставлені до банку самостійно державним виконавцем, 
слідчим, представником суду, органу державної податкової служби або які 
надійшли рекомендованим або цінним листом, відправником якого є суд, 
державний виконавець, слідчий, орган державної податкової служби. 

10.2. Арешт за постановою державного виконавця або за рішенням суду 
(далі - документ про арешт коштів) накладається на кошти, що обліковують-
ся за рахунками, відкритими клієнтами в банку, відповідно до нормативно-
правових актів Національного банку, що регулюють порядок відкриття та ви-
користання рахунків. 

10.3. Арешт на підставі документа про арешт коштів може бути накладе-
ний на всі кошти, що є на всіх рахунках клієнта банку, без зазначення кон-
кретної суми, або на суму, що конкретно визначена в цьому документі. Якщо 
в документі про арешт коштів не зазначений конкретний номер рахунку клі-
єнта, на кошти якого накладений арешт, але обумовлено, що арешт накла-
дено на кошти, що є на всіх рахунках, то для забезпечення суми, визначеної 
цим документом, арешт залежно від наявної суми накладається на кошти, 
що обліковуються на всіх рахунках клієнта, які відкриті в банку, або на кошти 
на одному/кількох рахунку/ах.

Банк здійснює арешт коштів на рахунку клієнта, операції за яким були зу-
пинені відповідно до статті 6 Закону України “Про платіжні системи та пере-
каз коштів в Україні” (2346-14), на підставі постанови державного виконавця, 
яка надійшла до банку після повідомлення банком державного виконавця 
про відкриття клієнтом цього рахунку. Банк здійснює дії щодо арешту коштів 
відповідно до пункту 10.6 цієї глави. 

10.4. Банк, у якому відкрито рахунок/рахунки (далі - рахунок) клієнта, ужи-
ває заходів щодо забезпечення виконання документа про арешт коштів після 
отримання документа про арешт коштів.

10.5. На документі про арешт коштів, який надійшов до банку після за-
кінчення операційного дня, ставиться штамп “Вечірня”, і забезпечення ви-
конання цього документа банк здійснює в межах залишків коштів на рахунку 
на початок наступного операційного дня. 

10.6. Залежно від наявності/відсутності коштів на рахунку клієнта, на ко-
шти якого накладено арешт, банк здійснює такі дії:

якщо на рахунку є кошти в сумі, що визначена документом про арешт 
коштів, то банк арештовує їх на цьому рахунку та продовжує виконання опе-
рацій за рахунком клієнта. Документ про арешт коштів банк обліковує на від-
повідному позабалансовому рахунку;

якщо на рахунку клієнта недостатньо визначеної документом про арешт 
коштів суми коштів, то банк арештовує на цьому рахунку наявну суму коштів, 
обліковує цей документ на відповідному позабалансовому рахунку і не пізні-
ше ніж наступного робочого дня письмово повідомляє орган, який надіслав 
документ про арешт коштів, про недостатність коштів для його виконання;
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якщо на рахунку клієнта немає коштів для забезпечення виконання до-
кумента про арешт коштів, то банк обліковує його на відповідному позаба-
лансовому рахунку і не пізніше ніж наступного робочого дня письмово по-
відомляє орган, який надіслав документ про арешт коштів, про відсутність 
коштів для його виконання.

Під час дії документа про арешт коштів банк протягом операційного дня 
відповідно до статті 59 Закону України “Про банки і банківську діяльність” 
(2121-14) зупиняє видаткові операції за рахунком клієнта та здійснює арешт 
усіх надходжень на рахунок клієнта до забезпечення суми коштів, що зазна-
чена в документі про арешт коштів, або до отримання передбачених зако-
нодавством документів про зняття арешту з коштів. Банк у разі зміни з його 
ініціативи (у зв’язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил бухгал-
терського обліку, виконанням банком вимог законодавства) номера рахунку 
платника, найменування та коду банку платника письмово повідомляє про 
такі зміни орган, який надіслав документ про арешт коштів. 

10.7. Якщо на кошти накладено арешт і на рахунку арештована сума ко-
штів менша, ніж та, що зазначена в документі про арешт коштів, то банк не 
приймає до виконання платіжні доручення клієнта і повертає їх згідно з пунк-
том 2.15 глави 2 цієї Інструкції. 

10.8. Якщо під час дії документа про арешт коштів до банку протягом 
операційного дня надійшли інші документи про арешт коштів, то він виконує 
їх у порядку надходження згідно з пунктом 10.6 цієї глави.

10.9. Кошти, що арештовані на рахунку клієнта, забороняється використо-
вувати до надходження платіжної вимоги/інкасового доручення (розпоряджен-
ня) за тим виконавчим документом, для виконання якого накладався арешт, 
або до отримання передбачених законодавством документів про зняття аре-
шту з коштів. Якщо до банку надійде платіжна вимога/інкасове доручення 
(розпорядження) за іншим виконавчим документом, ніж той, для забезпечення 
виконання якого накладено арешт, і на цьому рахунку немає інших (крім аре-
штованих) коштів, то банк повертає такий розрахунковий документ без вико-
нання згідно з пунктом 2.18 глави 2 та пунктом 12.11 глави 12 цієї Інструкції. 

10.10. У разі надходження до банку платіжної вимоги/інкасового доручен-
ня (розпорядження) за тим виконавчим документом, для забезпечення вико-
нання якого на кошти клієнта накладено арешт, банк виконує її в повній або 
частковій сумі в межах наявної арештованої суми на рахунку.

Банк виконує часткову оплату платіжної вимоги/інкасового доручення 
(розпорядження) відповідно до пункту 5.10 глави 5 та пункту 12.9 глави 12 
цієї Інструкції. 

До арешту суми в розмірі, який визначений документом про арешт ко-
штів, банк продовжує арештовувати кошти, що надходять на рахунок клієн-
та, та виконує платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження) щодо 
списання коштів з урахуванням тієї суми, яку раніше частково списано на 
підставі платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень) за тим виконав-
чим документом, для забезпечення якого було накладено арешт на кошти на 
рахунку клієнта. 
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Банк після списання за платіжною вимогою/інкасовим дорученням (роз-
порядженням) суми в розмірі, який визначений документом про арешт ко-
штів, списує цей документ з відповідного позабалансового рахунку та, якщо 
немає на обліку за позабалансовим рахунком інших документів про арешт 
коштів, проводить операції за рахунком клієнта. 

У разі закриття рахунку за ініціативою клієнта, у випадках реорганізації чи 
ліквідації юридичних осіб або з ініціативи банку арешт, накладений на кошти, 
не припиняється і документ про їх арешт продовжує обліковуватися за відпо-
відним позабалансовим рахунком. 

10.11. Зняття арешту з коштів банк здійснює за постановою державно-
го виконавця, прийнятою відповідно до законодавства, або за постановою 
слідчого, коли під час провадження досудового слідства в застосуванні цього 
заходу відпаде потреба, а також за рішенням суду, яке надійшло до банку 
безпосередньо від суду.

Глава 11. Розрахунки за допомогою систем дистанційного  
обслуговування

11.1. Оперативне ведення клієнтом своїх рахунків у банку та обмін техно-
логічною інформацією, визначеною в договорі між банком та клієнтом, клієнт 
може здійснювати за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Дистанційне обслуговування рахунку клієнт може здійснювати за допо-
могою систем “клієнт - банк”, “клієнт - Інтернет - банк”, “телефонний банкінг” 
тощо. 

11.2. Програмне забезпечення систем дистанційного обслуговування має 
відповідати вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правових актів 
Національного банку, які пред’являються до технології та захисту електро-
нних банківських розрахунків.

11.3. Юридичною підставою для роботи клієнта за допомогою систем 
дистанційного обслуговування і оброблення банком дистанційних розпоря-
джень клієнта є договір банківського рахунку. У договорі обов’язково мають 
обумовлюватися права, обов’язки та відповідальність сторін, порядок вирі-
шення спорів у разі їх виникнення тощо. 

11.4. Системи типу “клієнт - банк”, “клієнт - Інтернет - банк”, “телефонний 
банкінг” тощо на підставі дистанційних розпоряджень клієнта можуть вико-
нувати функції надання інформаційних послуг згідно з переліком, що зазна-
чений в договорі між банком та клієнтом, здійснення операцій за рахунком 
клієнта. 

11.5. Під час здійснення розрахунків за допомогою систем “клієнт - банк”, 
“клієнт - Інтернет - банк” тощо застосовуються електронні розрахункові до-
кументи. Якщо це передбачено договором між банком та клієнтом, то ви-
користання клієнтом системи не виключає можливе оброблення банком до-
кументів клієнта на паперових носіях.

Реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються 
в системах “клієнт - банк”, “клієнт - Інтернет - банк”, визначаються договором 
між банком та клієнтом, але обов’язково цей документ має містити такі з них:
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дату і номер;
назву, код платника та номер його рахунку;
код банку платника; 
назву, код одержувача та номер його рахунку;
код банку одержувача; суму цифрами;
призначення платежу;
електронний/і цифровий/і підпис/и; 
інші реквізити, які під час формування електронного розрахункового до-

кумента системою електронних платежів розміщуються в полі “Допоміжні 
реквізити”.

Відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахун-
ком і на законних підставах володіють особистим ключем, від свого імені або 
за дорученням особи, яку представляють, накладають підписи під час ство-
рення електронного розрахункового документа. 

11.6. Не дозволяється формування клієнтами електронних розрахунко-
вих документів на підставі розрахункових документів, які мають додатки (ре-
єстр розрахункових чеків, реєстр документів за акредитивом тощо), а також 
формування стягувачем електронних розрахункових документів на підставі 
платіжних вимог на примусове списання, стягнення коштів, отримувачем - 
у разі договірного списання коштів, якщо отримувач коштів - клієнт іншого 
банку. 

Ці платіжні вимоги стягувач/отримувач надсилає до банку на паперових 
носіях згідно з главою 2 цієї Інструкції.

11.7. Під час використання систем “клієнт - банк”, “клієнт - Інтернет - банк” 
банк щоденно архівує електронні розрахункові документи, які відправлені 
клієнтом, та зберігає їх протягом установленого строку. 

11.8. Під час використання систем “клієнт - банк”, “клієнт - Інтернет - банк” 
клієнт має дотримуватися всіх вимог, що встановлює банк, з питань безпеки 
оброблення електронних розрахункових документів. Якщо це передбачено 
в договорі, то банк має право виконувати періодичні перевірки виконання 
клієнтом вимог щодо захисту інформації та зберігання засобів захисту і при-
пиняти обслуговування клієнта за допомогою системи в разі невиконання 
ним вимог безпеки. 

11.9. Для здійснення операцій за рахунком клієнта (оплата комунальних 
послуг, телефонних переговорів тощо) за допомогою системи “телефонний 
банкінг” (дистанційне обслуговування клієнтів за допомогою телефонних ка-
налів зв’язку) клієнт у договорі банківського рахунку або іншому договорі про 
надання банківських послуг зазначає інформацію, яка потрібна банку для 
списання ним коштів з рахунку клієнта. 

Якщо це передбачено договором між банком та клієнтом, то використан-
ня клієнтом системи не виключає можливе оброблення банком документів 
клієнта на паперових носіях. 

11.10. Ідентифікація клієнта для доступу до системи “телефонний бан-
кінг” здійснюється за допомогою засобів ідентифікації, що передбачені в до-
говорі між банком та клієнтом.
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Засоби ідентифікації (номер клієнта, особистий ПІН-код, сукупність циф-
рових та літерних компонентів тощо) банк надає клієнту після укладення до-
говору. 

11.11. Передавання дистанційного розпорядження за допомогою системи 
“телефонний банкінг” та реєстрація його банком здійснюються за погодже-
ним каналом доступу в автоматичному режимі. 

Дистанційне розпорядження вважається таким, що передане клієнтом та 
прийняте банком до виконання, якщо клієнт:

для доступу до системи ввів правильне значення засобу ідентифікації;
увів код операції та всі параметри, які запитуються системою;
підтвердив це розпорядження.
Банк, що обслуговує платника, здійснюючи на підставі дистанційного роз-

порядження платника списання коштів з його рахунку, оформляє розрахунко-
вий документ, у реквізиті “Призначення платежу” якого зазначає інформацію 
про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів. 
Якщо клієнт не підтвердив розпорядження на здійснення операції, то банк 
операцію не виконує, про що інформує клієнта. 

11.12. Якщо в банку виникає потреба з’ясувати особу клієнта, суть діяль-
ності, фінансовий стан, а клієнт не надасть документів і відомостей, що під-
тверджують ці дані, або умисно подасть неправдиві відомості про себе, то 
банк залишає без виконання електронний розрахунковий документ/ дистан-
ційне розпорядження, що передано по телефону. Банк повідомляє клієнта 
засобами системи про причину невиконання електронного розрахункового 
документа/дистанційного розпорядження (з обов’язковим посиланням на 
статтю 64 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (2121-14) та на 
цей пункт). 

11.13. Якщо операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моні-
торингу, то банк може відмовити клієнту у виконанні електронного розрахун-
кового документа/дистанційного розпорядження, переданого по телефону. 
Банк повідомляє клієнта засобами системи про причину відмови у виконанні 
електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження (з 
обов’язковим посиланням на абзац другий частини першої статті 10 Закону 
України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (249-15) та на цей 
пункт).

11.14. Банк має забезпечити зберігання інформації про електронні роз-
рахункові документи/дистанційні розпорядження, що не виконані внаслідок 
причин, що зазначені в пунктах 11.12 і 11.13 цієї глави, та включити цю інфор-
мацію до архіву системи для зберігання протягом установленого строку. 

11.15. Також банк повертає електронний розрахунковий документ без 
виконання згідно з главою 2 цієї Інструкції, про причину повернення якого 
повідомляє клієнта засобами системи (з обов’язковим посиланням на стат-
тю закону України, відповідно до якої електронний розрахунковий документ 
не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта 
Національного банку, який порушено). 
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Глава 12. Списання банком коштів з рахунків платників податків/
суб’єктів господарювання

12.1. Органом стягнення (стягувачем) податкового боргу, простроченої 
заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною 
Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (пози-
кою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіаль-
ною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за креди-
том з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (пози-
ками) та пеню) відповідно до статті 41 Податкового кодексу України (2755-17) 
та статті 17 Бюджетного кодексу України (2456-17) є органи державної по-
даткової служби.

12.2. Стягувач ініціює стягнення коштів у випадках, визначених пунктом 
12.1 цієї глави, з рахунків платників податків/суб’єктів господарювання на 
підставі рішення суду.

12.3. Стягувач несе відповідальність згідно із законом за необґрунтова-
ність стягнення коштів.

12.4. Стягувач для стягнення коштів оформляє не менше ніж у трьох при-
мірниках інкасове доручення (розпорядження) за формою, наведеною в до-
датку 24 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення розрахункових 
документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції.

У реквізиті “Призначення платежу” інкасового доручення (розпоряджен-
ня) стягувач зазначає назву, дату видачі та номер (якщо він присвоєний) су-
дового рішення. Судове рішення, на підставі якого оформлено інкасове до-
ручення (розпорядження), банку не подається.

Банк, що обслуговує стягувача, приймає інкасові доручення (розпоря-
дження) протягом 10 календарних днів з дати їх складання, а банк платника 
- протягом 30 календарних днів з дати їх складання.

Стягувач доставляє інкасове доручення (розпорядження) в банк плат-
ника самостійно (через працівника стягувача, рекомендованим або цінним 
листом тощо).

12.5. Банк перевіряє відповідність заповнення реквізитів інкасового до-
ручення (розпорядження) вимогам додатка 8 до цієї Інструкції:

банк платника перевіряє заповнення таких реквізитів: “Платник”, “Код 
платника”, “Рахунок платника”, “Банк платника”, “Код банку платника”;

банк стягувача (орган Державної казначейської служби України, у якому 
відкрито рахунок органу державної податкової служби) перевіряє заповне-
ння таких реквізитів: “Отримувач”, “Код отримувача”, “Рахунок отримувача”, 
“Банк отримувача”, “Код банку отримувача”.

12.6. Банк платника приймає до виконання інкасове доручення (розпо-
рядження) стягувача незалежно від наявності достатнього залишку коштів 
на рахунку платника.

12.7. Якщо інкасові доручення (розпорядження) надійшли до банку про-
тягом операційного часу, але на час надходження на рахунку платника не-
має коштів або їх недостатньо, то банк виконує ці інкасові доручення (розпо-
рядження) з урахуванням сум, що надійдуть на рахунок платника протягом 
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операційного часу (поточні надходження). Якщо для виконання цих інкасо-
вих доручень (розпоряджень) недостатньо коштів (з урахуванням поточних 
надходжень), то вони виконуються частково відповідно до пункту 12.9 цієї 
глави.

Якщо на рахунку платника коштів немає і протягом операційного часу 
кошти на його рахунок не надходили, то після закінчення операційного часу 
ці інкасові доручення (розпорядження) повертаються без виконання згідно з 
пунктом 12.11 цієї глави.

12.8. Інкасові доручення (розпорядження), які надійшли до банку після 
операційного часу, банк (незалежно від наявності коштів на рахунку плат-
ника на час їх надходження) виконує наступного операційного дня. Якщо 
на початок наступного операційного дня на рахунку платника буде недо-
статньо коштів для виконання інкасових доручень (розпоряджень), то вони 
цього самого дня виконуються частково відповідно до пункту 12.9 цієї гла-
ви. Якщо на початок наступного операційного дня на рахунку платника не 
буде коштів для виконання інкасових доручень (розпоряджень), то такі до-
кументи цього самого дня повертаються без виконання відповідно до пунк-
ту 12.11 цієї глави.

12.9. Банк у разі недостатності коштів на рахунку платника виконує інка-
сове доручення (розпорядження) у межах залишку коштів. Часткову оплату 
інкасового доручення (розпорядження) банк оформляє меморіальним орде-
ром, у реквізиті “Призначення платежу” якого зазначає номер і дату інкасово-
го доручення (розпорядження), яке частково оплачено, суму, що залишилася 
до сплати, та повторює текст, наведений у реквізиті “Призначення платежу” 
цього інкасового доручення (розпорядження). Банк у меморіальному ордері 
найменування стягувача зазначає в реквізиті “Додатковий реквізит” і під час 
формування електронного розрахункового документа системи електронних 
платежів Національного банку України розміщує його в полі “Допоміжні рек-
візити”.

Для підтвердження часткової оплати відповідальний виконавець на при-
мірнику інкасового доручення (розпорядження) окреслює реквізит “Сума”, 
зазначає на зворотному боці дату, суму часткового платежу та засвідчує це 
своїм підписом.

Примірник інкасового доручення (розпорядження), на підставі якого здій-
снено часткову оплату, залишається на зберіганні в банку платника.

12.10. Банк платника в інкасовому дорученні (розпорядженні) має право 
робити виправлення в номері рахунку платника, назві та коді банку платника 
в разі їх зміни з ініціативи банку платника (у зв’язку з реорганізацією банку, 
зміною в банку правил бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог за-
конодавства). Банк виконує виправлення в інкасовому дорученні (розпоря-
дженні) відповідно до пункту 2.26 глави 2 цієї Інструкції.

12.11. Банк платника в разі відмови виконати інкасове доручення (розпо-
рядження), оформлене стягувачем, у день його надходження має зробити 
на його зворотному боці напис про причину повернення документа без ви-
конання (з обов’язковим посиланням на статтю закону України, відповідно 
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до якої інкасове доручення (розпорядження) не може бути виконано, та/або 
главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку, який поруше-
но), зазначити дату повернення (це засвідчується підписами відповідального 
виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком 
штампа банку) і не пізніше наступного робочого дня надіслати (рекомендо-
ваним або цінним листом)/передати це інкасове доручення (розпорядження) 
стягувачу, від якого воно надійшло.

Якщо причиною повернення інкасового доручення (розпорядження) є не-
правильно зазначене найменування банку платника, то банк на зворотному 
боці інкасового доручення (розпорядження) зазначає його правильне найме-
нування.

12.12. Банк не пізніше наступного робочого дня повідомляє платника про 
надходження інкасового доручення (розпорядження), якщо умова про таке 
повідомлення передбачена договором банківського рахунку цього платника 
(у порядку, передбаченому договором).

12.13. Стягувач може відкликати інкасове доручення (розпорядження) у 
будь-який час до списання коштів з рахунку платника шляхом подання листа 
про відкликання до банку, що обслуговує платника.

Інкасове доручення (розпорядження) відкликається лише в повній сумі.
У листі про відкликання інкасового доручення (розпорядження) стягувач 

зазначає найменування платника та номер його рахунку, найменування та 
код банку платника, номер, дату і суму, зазначені в документі, що відклика-
ється. Цей лист засвідчується підписами відповідальних осіб стягувача та 
відбитком його печатки.

12.14. Стягувач самостійно доставляє в банк платника лист про відкли-
кання інкасового доручення (розпорядження). Банк платника приймає до 
виконання лист про відкликання інкасового доручення (розпорядження), 
оформлений відповідно до вимог пункту 12.13 цієї глави.

Банк платника, отримавши листа про відкликання інкасового доручення 
(розпорядження), не списує кошти з рахунку платника і повертає/надсилає 
інкасове доручення (розпорядження) безпосередньо стягувачу.

12.15. Банк платника не має права на списання коштів з рахунку платника 
за інкасовим дорученням (розпорядженням) після отримання листа про його 
відкликання.

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

Л И С Т
07.12.2011 N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702 
Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності 

1. Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) з 
01.01.2012 для складання фінансової звітності та консолідованої фі-
нансової звітності застосовують:

обов’язково - публічні акціонерні товариства, банки, страховики;• 
добровільно - інші підприємства (суб’єкти господарювання, крім бюджет-• 
них установ), які самостійно визначили доцільність застосування міжна-
родних стандартів.
Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік 

яких визначається Кабінетом Міністрів України, обов’язково складатимуть 
фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність починаючи з дати, 
визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1223 “Про 
внесення змін до Порядку подання фінансової звітності”. 

2. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2011 рік 
складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними положен-
нями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), а банками - від-
повідно до нормативно-правових актів Національного банку України. 

3. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінан-
сової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 “Перше за-
стосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” (далі - МСФЗ 1). 

4. МСФЗ 1 застосовують всі підприємства, які вперше складають фінан-
сову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ.

МСФЗ 1 не застосовується у разі, якщо підприємство:
а) припиняє подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову 

звітність згідно з П(С)БО, попередньо подавши її за 2011 рік, а також склав-
ши фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за цей самий 
період за МСФЗ, яка має містити чітке та беззастережне висловлювання про 
відповідність МСФЗ;

б) подало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 
2011 рік згідно з національними вимогами і ця фінансова звітність та консо-
лідована фінансова звітність містила чітке та беззастережне висловлювання 
про відповідність МСФЗ, або

в) подавало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 
2011 рік та попередні роки власникам або іншим користувачам, яка містила 
чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ, навіть якщо 
аудитори висловили умовно-позитивну думку стосовно такої звітності в сво-
єму аудиторському звіті (висновку). 
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5. Підприємство може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 або 
01.01.2012 (крім банків). Для банків дата переходу на МСФЗ - 01.01.2011. 

6. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2011: 
6.1. У фінансовій звітності в 2012 році наводиться порівняльна інформа-

ція за 2011 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ; 
6.2. Складається баланс станом на 01.01.2011 за вимогами МСФЗ; 
6.3. Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої кон-

солідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2011 рік і першої фінансової 
звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік засто-
совуються МСФЗ, чинні на 31.12.2012, з урахуванням винятків, визначених 
у МСФЗ 1; 

6.4. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, 
складена за МСФЗ, за 2012 рік має містити інформацію в балансі станом на 
01.01.2011, 31.12.2011, 31.12.2012 та звіти про фінансові результати, звіти 
про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 
роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію. 

7. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012: 
7.1. У фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться по-

рівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу); 
7.2. Складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ; 
7.3. Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої кон-

солідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік і першої фінансової 
звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік засто-
совуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013, з урахуванням винятків, 
визначених у МСФЗ 1; 

7.4. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, 
складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 
01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти 
про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 
роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію. 

8. Різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій 
та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються 
у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного 
капіталу. 

9. Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на 
його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові по-
токи, як того вимагає МСФЗ 1. 

Заступник Голови Національного банку України В.Ричаківська 
Перший заступник Міністра фінансів України А.Мярковський 

Заступник Голови Державної служби статистики України 
Н.Власенко
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Для заміток 
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