
 

Класифікація основний засобів 
 

Назва 
Рахунок 

обліку 

Група 

за 

ПКУ 

Амор-

тизація 

Строк, 

років Приклади/пояснення 

1. Земельні 

ділянки 
101 1 – – 

Якщо земельна ділянка отримана разом 

з нерухомістю, то вони обліковуються 

окремо як об’єкти груп 1 (рахунок 101) та 

3 (рахунок 103). 

2. Капітальні 

витрати та 

поліпшення земель, 

не пов’язані з 

будівництвом 

102 2 

так 

15 

Витрати на меліорацію, іригацію, 

осушення, збагачення, інші види 

поліпшень земель. 

3. Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої: 

103 3 

 
Дані об’єкти можна обліковувати як 

цілісно (єдиний об’єкт, будинок), так і по 

комплексах (наприклад, окремо 

обліковувати систему сигналізації тощо). 
будівлі 20 

споруди 15 

Огорожі, паркани, дороги, залізничні 

колії, тунелі, мости тощо, якщо вони 

виконують самостійні функції. Дані 

об’єкти можуть розглядатися і як 

складові частини будівель, наприклад, 

асфальтове покриття, огорожа, паркан. 

передавальні 

пристрої 
10 

Пристрої передачі енергії (лінії 

електропередач), сигналу, трубопровід, 

водопровід, теплова та газова мережа, 

лінія зв’язку. Однак, їх також можна 

розглядати як складові будівель, якщо 

вони не виконують спеціальних функцій, 

не вводилися в експлуатацію окремо і т.п.  

4. Машини та 

обладнання 

104 4 

5 

Верстати, комбайни, трактори, 

паливно-роздавальні колонки, 

промислові пилососи, промислові 

холодильники, кондиціонери, 

електрогенератори, бронетехніка, 

будівельні крани, медичні апарати (УЗД 

тощо) і т.д. 

у т.ч. комп’ютери, 

пов’язані 

комп’ютерні 

програми,  

телефони, рації 

2 

Комп’ютерні програми обліковуються 

в даній групі за умови, що вони не 

можуть бути відділені від пристрою, 

наприклад, операційна система для 

засобу УЗД-діагностики, операційна 

система для комп’ютера (наприклад, 

OEM версії Windows, які прошиті для 

конкретного екземпляра ноутбука, 

комп’ютера). Також сюди можна 

віднести банкомати, принтери, міні-АТС, 

якщо їх вартість перевищує 6000 грн. 

5. Транспортні 

засоби 
105 5 5 

Легкові та вантажні автомобілі, 

автобуси, тролейбуси, мотоцикли, 

залізничний, водний, повітряний 

транспорт. Має бути реєстрація як 

транспортного засобу. 



6. Інструменти, 

прилади, інвентар 

(меблі) 

106 6 4 

Побутова техніка (холодильники, 

кавоварки, мікрохвильові печі, 

телевізори), кондиціонери 

(непромислові), меблі, спеціальний 

інструмент. Деякі з даних об’єктів можна 

класифікувати й за рахунком 104, якщо 

вони мають промислове, виробниче 

призначення.  

7. Тварини 107 7 6 

Тварини, які не мають 

сільськогосподарського призначення. 

Наприклад, собаки, які 

використовуються для охорони 

території, коні, що використовуються для 

перевезення вантажів в середині 

підприємства. 

8. Багаторічні 

насадження 
108 8 10 

Довгострокові насадження 

несільськогосподарського призначення, 

наприклад, для озеленення території, 

декорування приміщення. 

9. Інші основні 

засоби 
109 9 12 

Все, що не потрапляє до інших 

субрахунків рахунку 10. Наприклад, 

державна символіка, прапор, вивіска. 

10. Бібліотечні 

фонди 
111 10 

так, 

50/50 

або 

100% 

– 

Підприємство може використати цей 

рахунок лише, коли в нього є підрозділ 

бібліотеки і посада бібліотекар.  

11. Малоцінні 

необоротні 

матеріальні активи 

(МНМА) 

112 11 – 

Всі об’єкти основних засобів, що менші 

за вартісну межу та до яких така межа 

застосовується згідно облікової політики 

підприємства. Наприклад, столи, стільці, 

шафи, полички інша малоцінні меблі. Тут 

можуть бути принтери, сканери, жорсткі 

диски, вартість яких не перевищує 6000 

грн.  

12. Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 

113 12 
так**

* 
5 

Нетитульні споруди – це тимчасові 

споруди, які непередбачені титулом 

будівлі (документ, що показує з чого 

складається об’єкт). Наприклад, 

будівельні паркани, настили, перехідні 

мостики, пристрої з техбезпеки, душові 

для будівельників тощо. 

13. Природні 

ресурси 
114 13 ні – 

Це може бути, наприклад, озеро, яким 

володіє підприємство й використовує для 

вирощування риби (якщо воно відділене 

від земельної ділянки). Також придбані 

ресурси для видобутку (нафта, газ). 

14. Інвентарна тара 115 14 

так**

* 

6 

Тара, що має індивідуальні ознаки, 

наприклад, бочка, кег, контейнер, бідон, 

корзина, ящик, якщо вона може 

використовуватися багаторазового 

протягом періоду, який більше року.  

15. Предмети 

прокату 
116 15 5 

Це об’єкти, що здаються на прокат, 

наприклад, лижі, телевізори, 

фотоапарати тощо. Можуть бути і 

автомобілі, якщо вони здаються на 

досить короткостроковий період за 

договорами прокату, а не оренди. 



16. Інші необоротні 

матеріальні активи 
117 –** – 

Це можуть бути поліпшення 

орендованих основних засобів, які не 

знаходяться на балансі підприємства та 

обліковуються на позабалансових 

рахунках. 

17. Інвестиційна 

нерухомість (у 

балансі в окремому 

рядку) 

100 – може –* 

Нерухомість, яка використовується 

виключно для здавання в оренду. 

Якщо облік ведеться за справедливою 

вартістю, то амортизація не 

нараховується. 

18. Довгострокові 

біологічні активи 

(у балансі в 

окремому рядку) 

16 16 може 7 

Біологічні активи 

сільськогосподарського призначення 

(основне стадо, племінні бики, 

багаторічні сади тощо). 

Якщо облік ведеться за справедливою 

вартістю, то амортизація не 

нараховується. 

19. Незавершені 

капітальні 

інвестиції (у балансі 

в окремому рядку 

15 – ні – 

Витрати на придбання/виготовлення 

основних засобів, які ще не були введені 

в експлуатацію.  

20. Групи вибуття 

(у балансі в 

окремому рядку) 

286 – ні –* 

Об’єкти основні засоби, по яким 

прийнято рішення про продаж протягом 

річного періоду. 
* у ПКУ такі об’єкти розглядаються у складі інших груп, до яких вони належали до переведення в інвестиційну 

нерухомість чи групи вибуття; 

** група для рахунку 117 у ПКУ відсутня, тому якщо такі активи у підприємства наявні, наприклад, витрати на 

модернізацію, добудову орендованих об’єктів основних засобів, то їх слід  для податкових цілей віднести до груп пов’язаних 

або близьких за змістом об’єктів, наприклад, груп 3, 4, 5; 

*** тільки прямолінійний або виробничий метод. 


