
У якому розмірі державні унітарні підприємства та їх об’єднання мають 

відраховувати до державного бюджету частину чистого прибутку 

(доходу) та як звітують та сплачують дивіденди суб’єкти 

господарювання, у яких в статутному фонді є частка державної 

власності? 
ЗІР, категорія 102.09 

Згідно з п.п. 17 п. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року                               

№ 2456-VI зі змінами та доповненнями до доходів загального фонду Державного бюджету 

України (з урахуванням особливостей, визначених п. 1 частини другої ст. 67 прим. 1 цього 

Кодексу) належать, зокрема частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, 

та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних 

капіталах яких є державна власність; 

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (далі – Порядок) затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 зі змінами та 

доповненнями.  

Відповідно до п. 1 Порядку частина чистого прибутку (доходу), що відраховується 

державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (крім державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про 

приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного 

підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та 

консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових 

організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств 

та казенних підприємств, які відповідно до ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» належать до наукових установ, науково-технологічних комплексів, 

заснованих на державній власності, а також державних підприємств «Міжнародний 

державний центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») до державного 

бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), 

розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми 

чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає 

перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також 

може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених 

внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за 

наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 відсотків. 

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету за 

відповідний період Державним концерном «Укроборонпром», його учасниками, державними 

унітарними підприємствами, що належать до сфери управління центральних органів 

виконавчої влади, які задіяні у розробленні, виробництві та ремонті озброєння, військової і 

спеціальної техніки та їх складових і є виконавцями державного оборонного замовлення у 

зазначений період, визначається у розмірі 30 відсотків згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 933. 



Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується адміністратором Єдиного 

державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба, до 

державного бюджету за відповідний період, визначається в розмірі 30 відсотків за умови 

спрямування ним 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на 

доопрацювання, супроводження програмного забезпечення цього Реєстру та створення умов 

для його технічного і технологічного функціонування. Використання 45 відсотків чистого 

прибутку (доходу) підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 431. 

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету за 

відповідний період підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості, а саме державним підприємством «Національна 

атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та державним підприємством «Національна 

енергетична компанія «Укренерго», визначається у розмірі 40 відсотків. Використання 

вивільнених 35 відсотків чистого прибутку (доходу) підприємств підлягає щоквартальному 

державному фінансовому аудиту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04 

липня 2017 року № 571, яка діє до 01.07.2018 

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державним підприємством 

«Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» до державного 

бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 40 відсотків за умови спрямування ним 

35 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на модернізацію та закупівлю 

обладнання, в тому числі для персоналізації паспортів громадян України для виїзду за кордон 

та паспортів громадян України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить 

безконтактний електронний носій. Використання 35 відсотків чистого прибутку (доходу) 

підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 601, яка діє до 31.12.2018. 

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними підприємствами 

Державної кримінально-виконавчої служби, які віднесені до сфери управління Міністерства 

юстиції, до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків за 

умови спрямування ними 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на 

капітальний ремонт, модернізацію, придбання необоротних активів та розвиток виробництва. 

Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає аудиту в установленому 

законодавством порядку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 

року № 913, яка діє до 31.12.2018.  

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними 

підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери управління 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі і провадять діяльність у сфері технічного 

регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, до державного бюджету 

за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків, за умови спрямування ними 45 

відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на технічне переоснащення. 

Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щоквартальному державному 

фінансовому аудиту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 

№ 959. 

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету за 

відповідний період державним підприємством «Адміністрація морських портів України», 



визначається у розмірі 50 відсотків починаючи з 01 січня 2018 року згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 990. 

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується адміністратором Єдиного 

державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба, до 

державного бюджету за відповідний період, у розмірі 30 відсотків за умови спрямування ним 

45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на доопрацювання, 

супроводження програмного забезпечення зазначеного Реєстру та створення умов для його 

технічного і технологічного функціонування. Використання 45 відсотків чистого прибутку 

(доходу) підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 78, яка діє до 31.12.2018.  

Частина чистого прибутку (доходу), яка відраховується державними та казенними 

унітарними протезно-ортопедичними підприємствами, віднесеними до сфери управління 

Міністерства соціальної політики, до державного бюджету за відповідний період, 

визначається в розмірі 40 відсотків за умови спрямування ними 35 відсотків чистого прибутку 

(доходу) від своєї діяльності до спеціальних цільових фондів, створення яких передбачено 

статутами зазначених підприємств. Використання 35 відсотків вивільненого чистого 

прибутку (доходу) підлягає аудиту в установленому законодавством порядку згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 173. 

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державним підприємством 

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» до державного бюджету за відповідний період, 

визначається у розмірі 40 відсотків за умови спрямування 35 відсотків чистого прибутку 

(доходу) на виконання міжнародних зобов’язань та здійснення капітальних інвестицій. 

Використання 35 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає обов’язковому щорічному 

державному фінансовому аудиту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 

квітня 2018 року № 259, яка діє до 31.12.2020. 

Державними підприємствами енергетичної галузі чистий прибуток, з якого 

розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму 

цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і 

спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються 

Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що 

були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, 

модернізацію) об’єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.  

Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких 

здійснюється в межах кошторису, що затверджується НКРЕ, відрахування частини чистого 

прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних 

доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді. 

Згідно з п. 2 Порядку частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними 

унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим 

підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, 

встановлений для сплати податку на прибуток підприємств. 

Пунктом 3 Порядку встановлено, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає 

сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх 

об’єднаннями відповідно до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), 



затвердженої наказом ДПА України від 16.05.2011 № 285, та зазначається у декларації з 

податку на прибуток підприємства.  

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, 

складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається 

державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової 

служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств. 

Що стосується відрахування частки прибутку господарськими товариствами, у 

статутному капіталі яких є корпоративні права держави, то п. 5 ст. 11 Закону України від                  

21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» (далі – Закон 

№ 185) зі змінами та доповненнями встановлено, що господарські товариства, у статутному 

капіталі яких є корпоративні права держави, до 01 травня року, що настає за звітним, 

приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату 

дивідендів.  

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, 

сплачують до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 01 липня року, що 

настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх 

статутних капіталах.  

Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у 

статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, 

сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 01 

липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки 

прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно 

розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, 

акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.  

На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським 

товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським 

товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі 

господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

економічного розвитку, нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду 

Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку 

України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи 

з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.  

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та 

господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у 

статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, 

які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, що настає за звітним, 

сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за 

базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату 

дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 01 липня року, що 

настає за звітним. На суму таких коштів органами доходів і зборів нараховується пеня у 

порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду 

Державного бюджету України. 



Державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування 

повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання 

України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного 

підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та 

консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових 

організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств 

та казенних підприємств, які відповідно до ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» належать до наукових установ, а також науково-технологічних 

комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств 

«Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») та 

їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного 

бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України (частина перша ст. 11 прим. 1 Закону № 185). 

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 139 (далі – 

Постанова № 139) встановлено базовий норматив відрахування частки прибутку, що 

спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 

2017 році (далі – базовий норматив) господарських товариств, у статутному капіталі яких є 

корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій 

(часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 

відсотків, у тому числі дочірніх підприємств, у розмірі 75 відсотків. 

Для приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» та публічного акціонерного 

товариства «Державний ощадний банк України» затверджено базовий норматив у розмірі 30 

відсотків. 

Згідно з п. 2 Постанови № 139 обов’язок з надання роз’яснень з питань застосування 

базового нормативу покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі. 


