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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ОБ’ЄДНАННЯ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 

 
Для задоволення потреб та інтересів власників майна у багатоквартирному 

будинку та врегулювання проблемних питань спільного користування майном, в 
Україні поширеною формою управління є Об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків (далі – ОСББ). Враховуючи неприбутковий статус 
ОСББ, систему розрахунків зі співвласниками, специфічне відображення в 
обліку операцій, у результаті яких об’єднання отримує дохід, питання методики 
бухгалтерського обліку доходів є актуальним.  

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків – це юридична 
особа, яка створена власниками майна у багатоквартирному будинку для 
сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і 
використання спільного майна [1]. Аналізуючи дані Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, за два останні роки приріст зареєстрованих ОСББ склав 
17% і станом на 06 квітня 2021 року кількість ОСББ становить 29744 [2].  

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку», основними джерелами доходів ОСББ 
є:  

 цільові внески і платежі співвласників; 
 кошти, отримані об’єднанням у результаті здавання в оренду 

допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку 
або як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату 
житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії; 

 кошти та майно, що надходять для забезпечення потреб основної 
діяльності об’єднання, у тому числі у вигляді добровільних грошових внесків 
фізичних та юридичних осіб; 

 кошти державного та/або місцевого бюджетів, отримані на підставі 
спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення 
поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення 
багатоквартирного будинку; 

 пасивні доходи (відсотки банків за зберігання коштів на поточних та 
депозитних рахунках); 

 доходи від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що 
спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання; 

 кошти, отриманих з інших джерел, що використовують для 
статутних цілей об’єднання [3, ст. 21]. 

Зважаючи на те, що практично всі надходження до ОСББ є цільовими, то в 
бухгалтерському обліку їх відображають як цільове фінансування і цільові 
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надходження на синтетичному рахунку бухгалтерському обліку 48. Згідно з 
Положенням (стандарту)  бухгалтерському обліку (П(С)БО) 15 «Дохід», дохід 
від цільового фінансування визнається в момент витрачання грошових коштів. 
Тобто дохід відображають лише на суму списану на витрати, а не на суму дійсно 
отриманих коштів. Цільове фінансування капітальних інвестицій визнають 
доходом у період корисного використання відповідних об’єктів (необоротних 
активів) інвестування пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів за 
місяць на синтетичному рахунку бухгалтерському обліку 69 «Доходи майбутніх 
періодів» [4]. Доходи, які отримано від здачі в оренду нерухомого майна, від 
розміщення реклами на прибудинковій території та доступу до елементів 
інфраструктури не мають ознак цільового фінансування, в майбутньому такі 
доходи також будуть використані виключно для фінансування організації 
діяльності ОСББ та виконання ним затверджених статутних функцій, тому їх 
відображають на відповідних субрахунках відкритих до синтетично рахунку 48 
«Цільове фінансування і цільові надходження» [5, с. 19]. Також якщо сума 
надходжень від орендної плати за календарний рік перевищить 1 мільйон 
гривень, Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків відповідно до 
вимог законодавства держави набуває статусу платника податку на додану 
вартість (ПДВ) і при подальшому нарахуванні орендної плати буде виникати 
податкове зобов’язання з податку на додану вартість.  

Невитрачену частину грошових коштів ОСББ як неприбуткові організації 
можуть не відносити до доходів майбутніх періодів (синтетичний рахунок 69). У 
кінці звітного періоду витрати і доходи списують на рахунок 79 «Фінансові 
результати» в однаковій сумі, оскільки доходи визнаються в сумі витрат. 
Унаслідок цього фінансовий результат завжди дорівнює нулю, тому в ОСББ не 
використовують рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» [5, с. 
21]. 

В випадку перевищення доходів над витратами Об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків за підсумками податкового (звітного) періоду не є 
підставою для виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій 
такого об’єднання за умови, що отримані неприбутковою організацією доходи 
(прибутки) у законодавчо встановленому порядку у межах статутної діяльності 
використовуються цією організацією виключно для фінансування видатків на 
своє утримання, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених її 
установчими документами, та не здійснюватиметься розподіл доходів 
(прибутків) або їх частини серед засновників, членів таких організацій, 
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), 
членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

Підбиваючи підсумок, слід відзначити, що незалежно від джерела доходів 
усі доходи Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків обліковують як 
цільове фінансування, що є раціональним  та  значно спрощує систему обліку 
доходів ОСББ. Доходи можуть перевищувати витрати, і це не загрожує втратою 
неприбуткового статусу, якщо їх використовують виключно на статутні цілі.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Сучасна система торгівельних відносин в усіх країнах світу наразі є під 

дуже важкими новаціями, як держави так і кожного підприємства виокремлено.  
Значні корективи у такий стан подій внесла світова пандемія Covid-19, яка 

наразі диктує основні тенденції попиту та пропозицій і на світових, і на місцевих 
ринках. Власники підприємств стикаючись із зникненням попиту на цілу низку 
товарів, через зміну системи життя на карантину та низьку грошову 
забезпеченість покупців змушені переходити на інші умови торгівлі або 
зупиняти свою діяльність.  

При переході на он-лайн торгівлю завжди виникає певна проблема із 
організації обліку даного процесу таким чином, щоб було задоволено потреби 
усіх учасників торгівельного процесу. 

Як відомо за формування організації обліку на підприємстві несе 
відповідальність керівник та головний бухгалтер цього підприємства. 
Традиційно заведено, що даний процес відбувається у три етапи, науково та 
практично доведено що така система формування організації обліку показала 
себе на високому рівні та економічно ефективна. Документальне оформлення та 
відповідальність за ведення обліку зазвичай у більшій перевазі несе головний 
бухгалтер підприємства. Але існують випадки коли керівник  або власник 
підприємства власноруч здійснює процес ведення обліку. 

Розглянемо детально за допомогою рис. 1 етапи організації обліку саме для 
торгівельних підприємств.  


