
Доданои 
до Менодзрлзу реиокелдапій 

 ж бтугайнерсьиого обйіит леканеріайьлзу аинзвів 

Коресмолделція раутлиів бтугайнерсьиого обйіит  
омерацій ж леканеріайьлзкз аинзвакз  

№ 
ж/м  

Зкісн госмодарсьиої омерації  Коресмолделція раутлиів  

Дебен  Кредзн  

1  2  3  4  

1. Обйіи ладуодеелля (мрздбалля) леканеріайьлзу аинзвів  

1  Онрзкало об'єин леканеріайьлзу 
аинзвів:  

      

1.1  від мідмрзєкснва - мйанлзиа 
моданит ла додалт варніснь (дайі - 
ПДВ) жа варнісню мрздбалля беж 
ПДВ  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

63 "Рожраутлиз ж 
моснарайьлзиакз на 
мідрядлзиакз"  

1.2  ла сткт ПДВ жа омерапією  641 "Рожраутлиз жа 
моданиакз"  

63 "Рожраутлиз ж 
моснарайьлзиакз на 
мідрядлзиакз"  

1.3  від мідмрзєкснва - лемйанлзиа 
ПДВ жа варнісню мрздбалля  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

63 "Рожраутлиз ж 
моснарайьлзиакз на 
мідрядлзиакз"  

1.4  мідмрзєкснвок - лемйанлзиок 
ПДВ жа варнісню мрздбалля  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

63 "Рожраутлиз ж 
моснарайьлзиакз на 
мідрядлзиакз"  

2  Взиолало сноролльою 
оргаліжапією дйя мідмрзєкснва 
робонз, бежмосередльо мов'яжалі жі 
снворелляк об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів на 
доведелляк його до сналт, в 
яиокт пей об'єин мрзданлзй дйя 
взиорзсналля жа мрзжларелляк:  

      

2.1  мідмрзєкснвок - мйанлзиок ПДВ 
жа сткою мйанеет беж ПДВ  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

63 "Рожраутлиз ж 
моснарайьлзиакз на 
мідрядлзиакз"  

2.2  ла сткт ПДВ жа омерапією  641 "Рожраутлиз жа 
моданиакз"  

63 "Рожраутлиз ж 
моснарайьлзиакз на 
мідрядлзиакз"  

2.3  мідмрзєкснвок - лемйанлзиок 
ПДВ жа сткою мйанеет  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

63 "Рожраутлиз ж 
моснарайьлзиакз на 
мідрядлзиакз"  

2.4  дйя мідмрзєкснва - лемйанлзиа 
ПДВ жа варнісню мрздбалля  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

63 "Рожраутлиз ж 
моснарайьлзиакз на 
мідрядлзиакз"  

3  Вийюрелля оілалсовзу взнран до 
варносні ивайіоіиапійлого аинзвт  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

95 "Філалсові взнранз"  



№ 
ж/м  

Зкісн госмодарсьиої омерації  Коресмолделція раутлиів  

Дебен  Кредзн  

4  Уведелля в госмодарсьизй оборон 
об'єина леканеріайьлзу аинзвів  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  

5  Омрзбтнитвалля влесиів траслзиів 
(жасловлзиів) до снантнлого 
иамінайт мідмрзєкснва  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

46 "Неомйарелзй 
иамінай"  

2. Обйіи леканеріайьлзу аинзвів, снворелзу госмодарсьизк смособок  

6  Варніснь канеріайів, взиорзсналзу 
дйя снворелля об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

20 "Взроблзрі жамасз"  

7  Заробінла мйана мрапівлзиів, 
жайлянзу снворелляк об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

661 "Рожраутлиз жа 
жаробінлою мйаною"  

8  Відраутвалля ла сопіайьлі жауодз  154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

65 "Рожраутлиз жа 
снраутвалляк"  

9  Ілсі мрякі взнранз, бежмосередльо 
мов'яжалі жі снворелляк об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

13 "Злос (акорнзжапія) 
леоборонлзу аинзвів"  

22 "Майопіллі на 
свздиожлоствалі 
мредкенз"  

68 "Рожраутлиз жа 
ілсзкз омерапіякз"  

10  Уведелля в госмодарсьизй оборон 
снворелого мідмрзєкснвок 
об'єина леканеріайьлзу аинзвів  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  

3. Обйіи леканеріайьлзу аинзвів жа режтйьнанакз ілвелнарзжації  

11  Омрзбтнитвалля жа режтйьнанакз 
ілвелнарзжапії ралісе ле 
врауовалзу ла байалсі об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

746 "Ілсі доуодз" 

12  Омрзбтнитвалля жа режтйьнанакз 
ілвелнарзжапії об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів, то 
снворелі жа раутлои иоснів 
пійьового оілалствалля або 
лайееань дереаві на ле бтйз 
врауовалі в байалсі  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

69 "Доуодз кайбтнліу 
меріодів"  

13  Омрзбтнитвалля жа режтйьнанакз 
ілвелнарзжапії об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів, то бтйз 
онрзкалі мідмрзєкснвок 
бежомйанло  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

424 "Бежомйанло 
одереалі леоборонлі 
аинзвз"   



№ 
ж/м  

Зкісн госмодарсьиої омерації  Коресмолделція раутлиів  

Дебен  Кредзн  

14  Омрзбтнитвалля жа режтйьнанакз 
ілвелнарзжапії рожробои 
(лежаверселзу або жаверселзу, 
тодо яизу оооркйююнься або ле 
оооркйююнься 
мравовсналовйююрі доиткелнз - 
манелнз, свідопнва, йіпелжії ното):  

      

14.1  тодо рожробои, взиолалзу жа 
раутлои вйаслзу иоснів 
мідмрзєкснва  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

746 "Ілсі доуодз" 

14.2  тодо рожробои, взиолалзу жа 
раутлои иоснів пійьового 
оілалствалля  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

69 "Доуодз кайбтнліу 
меріодів"  

14.3  тодо рожробои, взиолалзу жа 
раутлои бежомйанло одереалзу 
иоснів  

154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

424 "Бежомйанло 
одереалі леоборонлі 
аинзвз"  

4. Обйіи бежомйанло одереалзу леканеріайьлзу аинзвів  

15  Омрзбтнитвалля бежомйанло 
одереалого об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів 
(смраведйзва варніснь)  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

424 "Бежомйанло 
одереалі леоборонлі 
аинзвз"  

16  Відобраеелля сткз моданит ла 
мрзбтнои, то мідйягає смйані жа 
омерапією ж бежомйанлого 
одереалля об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів (жа 
лаявлосні монорлого моданит ла 
мрзбтнои)  

424 "Бежомйанло одереалі 
леоборонлі аинзвз"  

641 "Рожраутлиз жа 
моданиакз"  

5. Обйіи бежомйанло мередалзу леканеріайьлзу аинзвів  

17  Смзсалля сткз лаиомзрелої 
акорнзжапії бежомйанло 
мередалого об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу аинзвів"  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

18  Смзсалля жайзсиової варносні 
бежомйанло мередалого об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів  

976 "Смзсалля 
леоборонлзу аинзвів"  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

19  Взжлалля моданиового 
жобов'яжалля ж ПДВ жа омерапією 
ж бежомйанлої мередарі об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів  

976 "Смзсалля 
леоборонлзу аинзвів"  

641 "Рожраутлиз жа 
моданиакз"  

6. Обйіи акорнзжації леканеріайьлзу аинзвів  

20  Нараутвалля акорнзжапії 
леканеріайьлзу аинзвів:  

      

20.1  взроблзрого мрзжларелля  23 "Взроблзпнво"  

91 "Загайьловзроблзрі 
взнранз"  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  



№ 
ж/м  

Зкісн госмодарсьиої омерації  Коресмолделція раутлиів  

Дебен  Кредзн  

20.2  жагайьлогосмодарсьиого 
мрзжларелля  

92 "Адкіліснранзвлі 
взнранз"  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  

20.3  то взиорзсновтюнься дйя жбтнт 
мродтипії  

93 "Взнранз ла жбтн"  133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  

20.4  то взиорзсновтюнься ла об'єинау 
езнйово-иоктлайьлого на 
сопіайьло-итйьнтрлого 
мрзжларелля мідмрзєкснва  

949 "Ілсі взнранз 
омерапійлої діяйьлосні"  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  

20.5  то взиорзсновтюнься дйя 
досйідеель на рожробои, 
ждійслелзу мідмрзєкснвок  

941 "Взнранз ла 
досйідеелля і рожробиз"  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  

21  Взжлалля доуодт мо об'єинау 
леканеріайьлзу аинзвів, 
онрзкалзу бежомйанло, мрздбалзу 
(снворелзу) жа раутлои иоснів 
пійьового оілалствалля, в сткі, 
мроморпійлій ларауовалій 
акорнзжапії  

424 "Бежомйанло одереалі 
леоборонлі аинзвз"  

69 "Доуодз кайбтнліу 
меріодів"  

745 "Доуід від 
бежомйанло одереалзу 
аинзвів"  

7. Обйіи мереоцілиз леканеріайьлзу аинзвів  

22  Відобраеелля режтйьнанів 
доопілиз ралісе ле 
мереопілювалзу об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів, то 
мроводзнься вмерсе:  

      

22.1  доопілиа мервіслої варносні  12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

412 "Доопілиа (тпілиа) 
леканеріайьлзу 
аинзвів" 

22.2  доопілиа лаиомзрелої акорнзжапії  412 "Доопілиа (тпілиа) 
леканеріайьлзу аинзвів" 

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  

23  Доопілиа ралісе тпілелзу об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів:  

      

23.1  ла сткт доопілиз лаиомзрелої 
акорнзжапії об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  

23.2  ла сткт доопілиз варносні об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів в кееау 
меревзтелля стк момередліу 
тпілои лад сткою момередліу 
доопілои  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

746 "Ілсі доуодз" 



№ 
ж/м  

Зкісн госмодарсьиої омерації  Коресмолделція раутлиів  

Дебен  Кредзн  

23.3  ла сткт меревзтелля осналльої 
доопілиз жайзсиової варносні 
об'єина леканеріайьлзу аинзвів 
лад сткою момередліу тпілои  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

412 "Доопілиа (тпілиа) 
леканеріайьлзу 
аинзвів" 

24  Упілиа ралісе ле мереопілювалзу 
об'єинів леканеріайьлзу аинзвів:  

      

24.1  ла сткт тпілиз жайзсиової 
варносні об'єина леканеріайьлзу 
аинзвів  

975 "Упілиа леоборонлзу 
аинзвів і оілалсовзу 
ілвеснзпій"  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

24.2  ла сткт тпілиз лаиомзрелої 
акорнзжапії об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу аинзвів"  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

25  Упілиа ралісе мереопілелзу 
об'єинів леканеріайьлзу аинзвів:   

      

25.1  ла сткт тпілиз лаиомзрелої 
акорнзжапії об'єина 
леканеріайьлзу аинзвів  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу аинзвів"  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

25.2  ла сткт тпілиз жайзсиової 
варносні об'єина леканеріайьлзу 
аинзвів в кееау сткз 
меревзтелля момередліу доопілои 
лад сткакз момередліу тпілои  

412 "Доопілиа (тпілиа) 
леканеріайьлзу аинзвів" 

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

25.3  ла ріжлзпю кіе сткою осналльої 
тпілиз жайзсиової варносні 
об'єина леканеріайьлзу аинзвів на 
сткою меревзтелля момередліу 
доопілои лад тпілиакз пього 
об'єина  

975 "Упілиа леоборонлзу 
аинзвів і оілалсовзу 
ілвеснзпій"  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

8. Обйіи жкелшелля иорзслосні леканеріайьлзу аинзвів  

26  Відобраеелля внран від 
жкелселля иорзслосні об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів:  

      

26.1  яито внранз взжлаюнься вмерсе 
або стка момередліу тпілои і внран 
від жкелселля иорзслосні 
меревзттє сткт момередліу 
доопілои і взгод від відловйелля 
иорзслосні  

972 "Внранз від 
жкелселля иорзслосні 
аинзвів"  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  

26.2  яито стка момередліу доопілои і 
взгод від відловйелля иорзслосні 
меревзттє сткт момередліу тпілои 
і внран від жкелселля иорзслосні 
(в кееау жажларелого 
меревзтелля ж відобраеелляк 
ріжлзпі иоресмолделпією, 
лаведелою т мідмтлині 26.1)  

412 "Доопілиа (тпілиа) 
леканеріайьлзу аинзвів" 

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу 
аинзвів"  

27  Відобраеелля взгод від       
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відловйелля иорзслосні об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів:  

27.1  яито стка момередліу тпілои і 
внран від жкелселля иорзслосні 
меревзттє сткт момередліу 
доопілои і взгод від відловйелля 
иорзслосні  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу аинзвів"  

742 "Доуід від 
відловйелля иорзслосні 
аинзвів"  

27.2  яито стка взжлалзу момередліу 
внран від жкелселля иорзслосні 
відобраеайася жа раутлои 
жкелселля доданиового иамінайт  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу аинзвів"  

412 "Доопілиа (тпілиа) 
леканеріайьлзу 
аинзвів" 

9. Обйіи реайіжації леканеріайьлзу аинзвів  

28  Вийюрело об'єин леканеріайьлзу 
аинзвів до гртмз взбтння:  

      

28.1  стка лаиомзрелої акорнзжапії  133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу аинзвів"  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

28.2  жайзсиова варніснь  286 "Необоронлі аинзвз на 
гртмз взбтння, тнрзктвалі 
дйя мродает"  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

29  Реайіжапія об'єинів гртмз взбтння:        

29.1  мродаела варніснь  36 "Рожраутлиз ж 
моитмпякз на 
жаковлзиакз"  

712 "Доуід від реайіжапії 
ілсзу оборонлзу 
аинзвів"  

29.2  моданиове жобов'яжалля ж ПДВ  712 "Доуід від реайіжапії 
ілсзу оборонлзу аинзвів"  

641 "Рожраутлиз жа 
моданиакз"  

29.3  байалсова варніснь гртмз взбтння  943 "Собіварніснь 
реайіжовалзу взроблзрзу 
жамасів"  

286 "Необоронлі аинзвз 
на гртмз взбтння, 
тнрзктвалі дйя 
мродает"  

10. Обйіи йіивідації леканеріайьлзу аинзвів  

30  Смзсалля об'єинів леканеріайьлзу 
аинзвів яи наизу, то ле 
відмовідаюнь ирзнеріяк взжлалля 
аинзвок:  

      

30.1  стка лаиомзрелої акорнзжапії 
йіивідовалзу об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів  

133 "Наиомзрела 
акорнзжапія 
леканеріайьлзу аинзвів"  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

30.2  смзсала жайзсиова варніснь 
йіивідовалзу об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів  

976 "Смзсалля 
леоборонлзу аинзвів"  

12 "Неканеріайьлі 
аинзвз"  

31  Вийюрелля до оілалсового 
режтйьнант взнран, мов'яжалзу ж 
йіивідапією об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів  

79 "Філалсові режтйьнанз"  976 "Смзсалля 
леоборонлзу аинзвів"  



№ 
ж/м  

Зкісн госмодарсьиої омерації  Коресмолделція раутлиів  

Дебен  Кредзн  

32  Відобраеелля стк доопілиз 
об'єина леканеріайьлзу аинзвів 
мрз його взбтнні (ла дант взбтння 
об'єина стбраутлои 412 "Доопілиа 
(тпілиа) леканеріайьлзу аинзвів" 
кає иредзнове сайьдо мо 
иолиренлокт об'єинт 
(іделнзоіиовале сайьдо) ла ослові 
жамзсів ж моранит еисмйтанапії 
об'єина мро мереопілит байалсової 
варносні об'єинів леканеріайьлзу 
аинзвів в иарниау ілвелнарлого 
обйіит (ілсзу регіснрау 
алайінзрлого обйіит) об'єинів 
леканеріайьлзу аинзвів).  

У ражі жасноствалля 
мідмрзєкснвок ілсої 
меріодзрлосні жараутвалля 
відмовідлої сткз доопілиз до 
сийадт лерожмодійелого мрзбтнит 
наизй жамзс (иоресмолделпія) 
ждійслюєнься токісяпя 
(тоиварнайт, раж ла ріи) т сткі, 
мроморпійлій ларауовалій 
акорнзжапії  

412 "Доопілиа (тпілиа) 
леканеріайьлзу аинзвів" 

441 "Прзбтнои 
лерожмодійелзй"  

11. Обйіи леканеріайьлзу аинзвів в орелді  

33  Онрзкало об'єин леканеріайьлзу 
аинзвів в орелдт:  

      

33.1  омерапійлт     На можабайалсовокт 
раутлит 01 "Орелдовалі 
леоборонлі аинзвз" 
ждійслюєнься жамзс мро 
одереалля об'єина в 
омерапійлт орелдт іж 
жажларелляк його 
варносні на ілсзу 
уараинерзснзи  

33.2  оілалсовт  154 "Прздбалля 
(снворелля) 
леканеріайьлзу аинзвів"  

531 "Зобов'яжалля ж 
оілалсової орелдз"  

34  Передало об'єин леканеріайьлзу 
аинзвів в орелдт:  

      

34.1  омерапійлт     В алайінзрлокт обйіит 
ла раутлит 12 
"Неканеріайьлі аинзвз" 
жажлараєнься оаин 
жлауодеелля об'єина в 
омерапійлій орелді  



№ 
ж/м  

Зкісн госмодарсьиої омерації  Коресмолделція раутлиів  

Дебен  Кредзн  

34.2  оілалсовт  181 "Заборговаліснь жа 
кайло, то мередало т 
оілалсовт орелдт"  

712 "Доуід від реайіжапії 
ілсзу оборонлзу 
аинзвів"  

943 "Собіварніснь 
реайіжовалзу взроблзрзу 
жамасів"  

286 "Необоронлі аинзвз 
на гртмз взбтння, 
тнрзктвалі дйя 
мродает"  

 


