МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН РАХУНКІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ПРАКТИКУМ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ»

Київ 2013

УДК 657.25: 625.1/5
Стасишен М. С., Труханов Ю. П., Ярмоліцька О. В. Навчальний план рахунків бухгалтерського обліку залізничного транспорту: практикум для студентів
вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит». – К.: ДЕТУТ, 2013. –
143 с.

Практикум для студентів спеціальності «Облік і аудит» містить План рахунків
підприємств залізничного транспорту та їхню детальну характеристику.

Практикум для студентів спеціальності «Облік і аудит» розглянутий і затверджений на засіданні кафедри «Облік і аудит» (протокол № 4 від 24 жовтня
2012 р.) та на засіданні Методичної комісії факультету економіки і менеджменту (протокол № 2 від 08. 11. 2012 р.).

Укладачі: Стасишен М. С. – доктор економічних наук, професор,
Труханов Ю. П. – кандидат економічних наук,
Ярмоліцька О. В. – старша викладачка кафедри «Облік і аудит».
Рецензенти: доктор економічних наук, професор Підлісний П. І.
доктор економічних наук, професор Сук П. Л.

ЗМІСТ

Вступ

4

Загальні положення

5

Клас рахунків 1. Необоротні активи.

7

Клас рахунків 2. Запаси.

18

Клас рахунків 3. Кошти, розрахунки та інші активи.

49

Клас рахунків 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань.

63

Клас рахунків 5. Довгострокові зобов’язання.

68

Клас рахунків 6. Поточні зобов’язання.

70

Клас рахунків 7. Доходи і результати діяльності.

92

Клас рахунків 9. Витрати діяльності.

108

Клас рахунків 0. Позабалансові рахунки.

138

3

ВСТУП

Дисципліна «Бухгалтерський облік на залізничному транспорті» передбачає, що знання студентами рахунків бухгалтерського обліку та вміння складати
кореспонденції рахунків за господарськими операціями, становлять одну з основних її опор. Хоча залізничний транспорт є провідною галуззю національного економічного комплексу України та розгалуженою інфраструктурою, організація та ведення бухгалтерського обліку на ньому є складним процесом і має
свою специфіку.
Для полегшення вивчення дисципліни, унаочнення навчального процесу та
практичного використання упорядники розробили Навчальний план рахунків
бухгалтерського обліку залізничного транспорту.
Навчальний план рахунків складається з 9 класів рахунків (крім 8 класу,
він на залізничному транспорті не використовується), які охоплюють рахунки
та субрахунки. Кожний з них характеризується відношенням до балансу, тобто
він є активним чи пасивним, балансовим чи позабалансовим і їх відношенням
до класифікаційної групи. Також даним Навчальним планом рахунків бухгалтерського обліку залізничного транспорту передбачений порядок відображення
господарської операції за дебетом та кредитом рахунків і підстави для здійснення запису за кожним конкретним рахунком. Це надає студентам можливість
повністю освоїти інформацію про порядок відображення господарських операцій за допомогою Плану рахунків.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У цьому практикумі наведено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій
залізничного транспорту України станом на 01.05.2012 р.

Для упорядкування змісту економічної інформації про господарські засоби
та джерела їх утворення, забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, у фінансовій
звітності у всіх галузях економіки, використання на макроекономічному рівні
інформації, що міститься у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності для
аналізу, планування, нормування, управління та контролю за станом економіки
України розроблено план рахунків бухгалтерського обліку.
За допомогою плану рахунків організовують систему бухгалтерського обліку на підприємствах.
Планом рахунків називають перелік рахунків, що відображає систематизоване групування необхідної інформації про господарську діяльність суб’єкта
господарювання і визначає таку організацію бухгалтерського обліку, яка дозволяє отримати інформацію для управління підприємством, щоденного контролю
за господарськими процесами в інтересах зацікавлених осіб.
Історія бухгалтерського обліку свідчить про часті зміни планів рахунків
під впливом перетворень в економіці й удосконалення форм управління та підвищення ролі бухгалтерського обліку в управлінні господарськими процесами.
З 2000 року Україна перейшла на новий План рахунків, розроблений відповідно до міжнародних стандартів, у якому враховані національні особливості
бухгалтерського обліку. Цей План рахунків виступає інструментом нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні, є директивним документом, обов’язковим для всіх підприємств і організацій.
Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 затверджено Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, яка встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського
обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і
рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності
підприємств, організацій та інших юридичних осіб незалежно від форми власності.
Укрзалізницею, з урахуванням організаційно-технологічних особливостей
роботи залізничного транспорту, розроблено та затверджено наказом генерального директора Укрзалізниці від 19.01.2000 р. № 17-Ц План рахунків бухгал5

терського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій залізничного транспорту України.
До плану рахунків Укрзалізницею введено аналітичні рахунки, на яких
узагальнюється інформація щодо господарських операцій, характерних для підприємств (структурних підрозділів) залізничного транспорту. Введення аналітичних рахунків надає можливість уніфікувати бухгалтерський облік однорідних господарських операцій, отримувати достовірну інформацію, необхідну для
прийняття управлінських рішень на всіх рівнях у такій організаційно складній
галузі, як залізничний транспорт.
До цього плану рахунків у зв’язку із змінами в обліку на державному рівні
та змінами управління галуззю наказами Укрзалізниці вносилися зміни та доповнення 14 разів. Наказом Укрзалізниці від 31.12.2008 р. № 586-Ц затверджено План рахунків, викладений з урахуванням усіх змін і доповнень, до якого також вносилися відповідні зміни, пов’язані із змінами в економічному житті залізничної галузі, а також новими вимогами щодо одержання інформації про
окремі господарські операції для прийняття виважених управлінських рішень.
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2
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Основнi засоби
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Інвестицiйна нерухомiсть
1000
Земельнi дiлянки, якi є
об’єктами iнвестицiйної
нерухомостi
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Будинки виробничi, якi є
об’єктами iнвестицiйної
нерухомостi

Рахунки, субрахунки

4

5

Кредит
7
Вибуття основних
засобів внаслідок
продажу,
безоплатної передачі
або невідповідності
критеріям визнання
активом, а також у
разі часткової

Дебет
6
Зарахування
основних засобів за
первісною вартістю
на баланс
підприємства; сума
витрат, яка
пов"язана з
поліпшенням

Господарські операції

Акт прийманняпередачі
(внутрішнього
переміщення), акт
інвентаризації,
накладна, розрахунок
бухгалтерії, Акт
приймання-передачі

8

Підстава для запису
за рахунком
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№272-Ц, від 23.06.2010 №509-Ц, від 04.10.2010 №671-Ц, від 30.12.2010 №824-Ц, від 01.03.2011 №069-Ц, від 04.04.2011 №115-Ц, від
29.06.2011 №375-Ц, від 29.09.2011 №542-Ц, від 30.12.2011 №701-Ц, від 10.04.2012 №127-Ц)
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і організацій залізничного транспорту України, та їх характеристика
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A

Відношення до
балансу
Класифікаційна
група
vІ

501
7

502
8

1036

1033
1034
1035

1032

1030
1031

103

101
102

1006

1005

1004

1003

1002

Будинки, споруди
невиробничої сфери, якi є
об’єктами iнвестицiйної
нерухомостi
Земляне полотно, яке є
об’єктом iнвестицiйної
нерухомостi
Верхня будова колiї, яка є
об’єктом iнвестицiйної
нерухомостi
Іншi споруди господарства
колiї, якi є об’єктами
iнвестицiйної нерухомостi
Споруди iнших господарств,
якi є об’єктами iнвестицiйної
нерухомостi
Земельнi дiлянки
Капiтальнi витрати на
полiпшення земель
Будинки, споруди та
передавальнi пристрої
Будинки виробничi
Приватизований житловий
фонд
Будинки, споруди та
передавальнi пристрої
невиробничої сфери
Земляне полотно
Верхня будова колiї
Іншi споруди господарства
колiї
Споруди iнших господарств

об’єкта, що
приводить до
збільшення
майбутніх
економічних вигод,
первинно очікуваних
від використання
обєкта; сума
дооцінки вартості
об’єкта основного
засобу

ліквідації обєкта
основного засобу,
суму уцінки
основних засобів

відремонтованих,
реконструйованих та
модернізованих
об"єктів, Акт на
списання ОЗ,
інвентарна картка
обліку ОЗ тощо

503
9

1059

1056
1057
1058
10580
10581

1055
10550
10551

105
1050
1051
1052
1053
1054

1041
1042

104
1040

1039

1038

1037

Передавальнi пристрої
господарства
енергопостачання
Передавальнi пристрої
господарства сигналiзацiї та
зв’язку
Передавальнi пристрої iнших
господарств
Машини та обладнання
Машини та обладнання (крiм
обчислювальної технiки)
Обчислювальна технiка
Машини та обладнання
невиробничої сфери
Транспортнi засоби
Електровози
Тепловози
Паровози
Моторвагоннi секцiї
Дизельнi поїзди та
автомотриси
Вагони вантажнi
Вагони вантажнi
Вагони вантажнi, виключенi
з АБД ПВ, переданi в оренду
Вагони пасажирськi
Контейнери
Автомобiлi
Автомобiлi виробничi
Автомобiлi невиробничої
сфери
Іншi транспортнi засоби

504
10

11

Іншi тварини

Багаторiчнi насадження

Іншi основнi засоби
Іншi виробничi основнi
засоби
Іншi невиробничi основнi
засоби
Транспортнi засоби
невиробничої сфери
Іншi необоротнi
матерiальнi активи
Бiблiотечнi фонди
Малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи
Інструменти, прилади,
пристосування та iнвентар
Спецодяг i спецвзуття
Постiльнi речi
Зброя
Іншi малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи

1072

108

109
1090

1121
1122
1123
1124

1120

111
112

1092

1091

Службовi собаки

Інструменти, прилади та
iнвентар
Інструменти, прилади та
iнвентар виробничої сфери
Інструменти, прилади та
iнвентар невиробничої сфери
Тварини
Робоча i продуктивна худоба

1071

107
1070

1061

1060

106

інвентарний

Активний

Надходження інших
Вибуття внаслідок
необоротних
продажу,
матеріальних активів безоплатної передачі
на підприємство (за
або невідповідності
первісною вартістю); критеріям визнання
сума витрат, яка
активом, а також у
пов"язана з
разі часткової
поліпшенням
ліквідації об"єкта;
об"єкта, що
сума їх уцінки
приводить до
збільшення
майбутніх

Акт прийманняпередачі
(внутрішнього
переміщення),
накладна, акт
інвентаризації,
розрахунок
бухгалтерії, Акт
приймання-передачі
відремонтованих,
рекунструйованих та
модернізованих

505
11

13

12

132

1311

131
1310

127

1251

1250

125

124

122
123

121

114
115
116
117

Тимчасовi (нетитульнi)
споруди
Природнi ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Іншi необоротнi матерiальнi
активи
Нематерiальнi активи
Права користування
природними ресурсами
Права користування майном
Права на комерцiйнi
позначення
Права на об’єкти
промислової власностi
Авторське право та сумiжнi з
ним права
Програмне забезпечення,
розроблене спецiалiстами
галузi
Авторське право та сумiжнi з
ним права
Іншi нематерiальнi активи
Знос (амортизацiя)
необоротних активiв
Знос основних засобiв
Знос невиробничих основних
засобiв
Знос виробничих основних
засобiв
Знос iнших необоротних
матерiальних активiв
Активний
Контрактивний

113

інвентарний
регулюючий

Акт прийманняпередачі
(внутрішнього
переміщення), акт
інвентаризації,
накладна, рахунок
бухгалтерії

Вибуття внаслідок
продажу,
безоплатної передачі
або неможливості
отримання
підприємством
надалі економічних
вигод від його
використання; сума
уцінки
нематеріальних
активів

Нарахування зносу
(амортизації) та
індексації зносу
(накопиченої
амортизації)
необоротних активів

Придбання або
отримання в
результаті розробки
(від інших фізичних
або юридичних
осіб); сума дооцінки

Зменшення суми
зносу (накопиченої
амортизації)

Розрахунок
бухгалтерії,
розрахунок
амортизації

об’єктів, Акт на
списання ОЗ,
інвентарна картка
обліку тощо

економічних вигод,
сума дооцінки
вартості об"єкта
необоротних
матеріальних активів

506
12

14

Знос інших необоротних
матеріальних активів

Накопичена амортизацiя
нематерiальних активiв

Накопичена амортизацiя
довгострокових бiологiчних
активiв
Знос iнвестицiйної
нерухомостi

Знос невиробничих основних
засобiв, якi є об’єктами
iнвестицiйної нерухомостi

Знос виробничих основних
засобiв, якi є об’єктами
iнвестицiйної нерухомостi
Довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї
Інвестицiї пов’язаним
сторонам за методом облiку
участi в капiталi
Іншi iнвестицiї пов’язаним
сторонам
Інвестицiї непов’язаним
сторонам

1321

133

134

1350

1351

143

142

141

135

Знос малоцінних
необоротних матеріальних
активів та бібліотечних
фондів

1320

грошовий

Активний

Вартість
довгострокових
інвестицій у цінні
папери та статутні
капітали інших
підприємств,
облігації, державних
місцевих позик

Вибуття (списання)
чи зменшення
вартості фінансових
інвестицій, а також
одержання
дивідентів від
об"єкта від об"єкта
інвестування, якщо
облік ведеться за
методом участі в
капіталі

Договір купівліпродажу- цінних
паперів, виписка
банку, довідка
(розрахунок)
бухгалтерії

507
13

15

1517
1518

15161

15160

1514
1516

15131

15130

1513

15121

15120

1512

15111

15110

151
1511

Капiтальнi iнвестицiї
Капiтальне будiвництво
Будiвництво нових будiвель i
споруд
Будiвництво нових будiвель i
споруд
Устаткування, здане в
монтаж на об’єкт
Добудова, реконструкцiя
будiвель i споруд
Добудова, реконструкцiя
будiвель i споруд
Устаткування, здане в
монтаж на об’єкт
Устаткування, що потребує
монтажу
Устаткування, що потребує
монтажу
Устаткування, здане в
монтаж
Устаткування в запасi
Іншi витрати капiтального
будiвництва
Іншi витрати капiтального
будiвництва
Проектно- вишукувальнi
роботи з капiтального
будiвництва
Модернiзацiя колiї
Будiвництво, реконструкцiя,
технiчне переоснащення та
розвиток електричних
мереж, пов’язаних з
наданням послуг з
приєднання
грошовий

Активний

Збільшення
понесених витрат на
придбання або
створення
матеріальних та
нематеріальних
необоротних активів
Введення в дію
(прийняття в
експлуатацію)
придбаних або
створених
необоротних та
нематеріальних
активів тощо

Розрахунок
бухгалтерії, накладна,
рахунок,
розрахунковоплатіжна відомість,
Акт прийманняпередачі
(внутрішнього
переміщення) тощо

508
14

15323

15322

15321

15320

1532

1531

153

1525

1524

1523

1521
1522

152

Придбання (виготовлення)
основних засобiв
Придбання основних засобiв
Виготовлення основних
засобiв
Модифiкацiя, модернiзацiя,
дообладнання машин i
устаткування
Модифiкацiя, модернiзацiя,
дообладнання транспортних
засобiв
Модифiкацiя, модернiзацiя,
дообладнання та iншi види
полiпшення iнших основних
засобiв
Придбання (виготовлення)
iнших необоротних
матерiальних активiв
Придбання бiблiотечних
фондiв
Придбання (виготовлення)
малоцiнних необоротних
матерiальних активiв
Придбання (виготовлення)
iнструментiв, приладiв,
пристосування та iнвентарю
Придбання (виготовлення)
спецодягу i спецвзуття
Придбання (виготовлення)
постiльних речей
Придбання (виготовлення)
iнших малоцiнних
необоротних матерiальних
активiв

509
15

Придбання (виготовлення)
iнвентарної тари

Придбання предметiв
прокату

Придбання (виготовлення)
iнших необоротних
матерiальних активiв
Придбання (створення)
нематерiальних активiв
Придбання (створення) права
користування природними
ресурсами
Придбання (створення) права
користування майном
Придбання (створення) права
на знаки для товарiв i послуг
Придбання (створення) права
на об’єкти промислової
власностi
Придбання (створення)
авторських та сумiжних з
ними прав
Придбання (створення)
iнших нематерiальних
активiв
Придбання (вирощування)
довгострокових бiологiчних
активiв

1535

1536

1537

155

1546

1545

1544

1543

1542

1541

154

Придбання (виготовлення)
тимчасових (нетитульних)
споруд

1533

16

16

166

165

164

163

162

161

Довгостроковi бiологiчнi
активи
Довгостроковi бiологiчнi
активи рослинництва, якi
оцiненi за справедливою
вартiстю
Довгостроковi бiологiчнi
активи рослинництва, якi
оцiненi за первiсною
вартiстю
Довгостроковi бiологiчнi
активи тваринництва, якi
оцiненi за справедливою
вартiстю
Довгостроковi бiологiчнi
активи тваринництва, якi
оцiненi за первiсною
вартiстю
Незрiлi довгостроковi
бiологiчнi активи, якi
оцiнюються за справедливою
вартiстю
Незрiлi довгостроковi
бiологiчнi активи, якi
оцiнюються за первiсною
вартiстю
Інвентарний

Активний

Надходження
довгострокових
біологічних активів

Вибуття
довгострокових
біологічних активів

Акт прийманняпередачі
(внутрішнього
переміще); акт на
перевезення тварин;
акт на вибраковування
тварин

511
17

184

1831

1830

183

182

Довгострокова дебiторська
заборгованiсть та iншi
необоротнi активи
Заборгованiсть за майно, що
передано у фiнансову оренду
Довгостроковi векселi
одержанi
Інша дебiторська
заборгованiсть
Розрахунки з працiвниками
за довгостроковими
позиками
Інша дебiторська
заборгованiсть
Іншi необоротнi активи

18

181

Вiдстроченi податковi
активи За видами
вiдстрочених податкових
активiв

17
розрахунковий
розрахунковий

Активний
Активний

Сума перевищення
податку на
прибуток, що
підлягає сплаті в
поточному звітному
періоді, над
витратами,
пов"язаними з
нарахуванням
податку на прибуток
у поточному
звітному періоді
Виникнення
(збільшення)
довгострокової
дебіторської
заборгованості
Довідка (розрахунок)
бухгалтерії

Рахунок, рахунокфактура, ВКО,
виписка банку, ПКО,
вексель

Зменшення
відстрочених
податкових активів
за рахунок витрат,
пов"язаних з
нарахуванням
податків на
прибуток у
поточному
(звітному) періоді
Погашення
(списання)
довгострокової
дебіторської
заборгованості

512
18

20

20121

201201

201200

20120

2012

201
2010
2011

Гудвiл при приватизацiї
(корпоратизацiї)

193

Виробничi запаси
Сировина й матерiали
Сировина й матерiали
Матерiали верхньої
будови колiї
Покiлометровий запас
рейок
Покiлометровий запас
рейок
Покілометровий запас
старопридатних рейок
Покілометровий запас
нових рейок
Технологiчний
незнижувальний
покiлометровий запас
рейок

Клас2. Запаси

Гудвiл при придбаннi

191

Гудвiл За видами
об’єктiв iнвестування
Активний
Активний

19
Інвентарний
Інвентарний

Сума нарахованої
амортизації гудвілу і
суми списаного
гудвілу

Витрачання запасів
на ивробництво
(експлуатацію,
будівництво),
переробку, відпуск
(передачу) на
сторону тощо.
Вибуття внаслідок
продажу, тощо.
Зменшення в
результаті уцінки

Вартівсть гудвілу, що
виникає при
придбанні іншого
підприємства

Надходження запасів
на підприємство, їх
дооцінка

Розрахунок
бухгалтерії,
передавальний акт,
договір купівліпродажу, акт
інвентаризації активів
і зобовязань, баланс,
висновок аудитора і
фахівця з оцінки
майна (якщо є
потреба), докладний
перелік боргових прав
і зобовязань
Довіреність,
прибутковий ордер,
накладна, лімітнозабірна картка, картка
складського обліку
матеріалів

513
19

Технологічний
незнижувальний
покілометровий запас
нових рейок
Старопридатнi
матерiали верхньої
будови колiї
Старопридатні
матеріали верхньої
будови колії, зняті при
ремонтах, модернізації,
ліквідації основних
засобів власності своєї
залізниці та виявлені
при інвентаризації
Старопридатні
матеріали верхньої
будови колії, отримані
від інших юридичних
осіб
Формений одяг
Формений одяг
Знаки розрiзнення до
форменого одягу
Мастильнi матерiали
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв

201211

2015
2016

2014
20140
20141

20131

20130

2013

Технологічний
незнижувальний
покілометровий запас
старопридатних рейок;

201210

514
20

20166

20165

20164

20163

20162

20161

20160

Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
колiйного господарства
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
локомотивного
господарства
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
вагонного господарства
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
господарства
електропостачання
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
пасажирського
господарства
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
господарства
сигналiзацiї та зв’язку
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
господарства цивiльних
споруд

515
21

203
2030
20301

202

20171

20170

2017

20169

20168

20167

Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
iнформацiйностатистичних центрiв
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
воєнiзованої охорони
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
господарства
перевезень
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
вiдбудовних поїздiв
Технологiчний
незнижувальний запас
сировини й матерiалiв
господарства
матерiально-технiчного
забезпечення
Купiвельнi
напiвфабрикати та
комплектуючi вироби
Паливо
Нафтопродукти
Дизельне паливо на
складі палива

516
22

20344

20343

20342

20341

20340

20332
2034

20303
2031
2032
2033
20330

20302

Дизельне паливо в
баках локомотивів
Інші нафтопродукти
Тверде паливо
Мастильнi матерiали
Іншi види палива
Іншi види палива,
одержанi при лiквiдацiї,
ремонтi, полiпшеннi
основних засобiв
Іншi види палива
Технологiчний
незнижувальний запас
палива
Технологiчний
незнижувальний запас
палива iнформацiйностатистичних центрiв
Технологiчний
незнижувальний запас
палива воєнiзованої
охорони
Технологiчний
незнижувальний запас
палива господарства
перевезень
Технологiчний
незнижувальний запас
палива вiдбудовних
поїздiв
Технологiчний
незнижувальний запас
палива господарства
матерiально-технiчного
забезпечення

517
23

207
2070

206

20522

20521

20520

2052

20512

20511

204
205
2051
20510

20345

Технологічний
незнижувальний запас
палива інших
господарств
Тара й тарнi матерiали
Будiвельнi матерiали
Будівельні матеріали
Будівельні матеріали на
складі
Будівельні матеріали у
будівництві
Будівельні матеріали,
передані підрядникам
Устаткування,
обладнання,
конструкції до монтажу
Устаткування,
обладнання,
конструкції до монтажу
на складі
Устаткування,
обладнання,
конструкції, передані
для будівельномонтажних робіт
Устаткування,
обладнання,
конструкції до
монтажу, передані
підрядникам
Матерiали, переданi в
переробку
Запаснi частини
Запаснi частини

518
24

20731

207301

207300

2073
20730

20721

2072
20720

2071

20702

20700
20701

Нові запасні частини
Відремонтовані запасні
частини, по яких
ведеться пономерний
облік
Відремонтовані запасні
частини, по яких
пономерний облік не
ведеться
Запаснi частини в
ремонтi
Модуснi запчастини
Відремонтовані
модусні запасні
частини
Нові модусні
запчастини
Колiснi пари в запасi
Технологiчний
незнижувальний запас
колiсних пар колiйного
господарства
Технологiчний
незнижувальний запас
нових колiсних пар
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
колiсних пар
Технологiчний
незнижувальний запас
колiсних пар
локомотивного
господарства

519
25

20740

2074

207331

207330

20733

207321

207320

20732

207311

207310

Технологiчний
незнижувальний запас
нових колiсних пар
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
колiсних пар
Технологiчний
незнижувальний запас
колiсних пар вагонного
господарства
Технологiчний
незнижувальний запас
нових колiсних пар
Технологічний
незнижувальний запас
старопридатних
колісних пар
Технологiчний
незнижувальний запас
колiсних пар
пасажирського
господарства
Технологiчний
незнижувальний запас
нових колiсних пар
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
колiсних пар
Колiснi пари в
обмiнному фондi
Новi колiснi пари

520
26

20762

207611

207610

20761

207601

207600

20760

2075
2076

20741

Вiдремонтованi колiснi
пари, знятi при
лiквiдацiї, ремонтi,
полiпшеннi основних
засобiв
Колiснi пари в ремонтi
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
колiйного господарства
Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
локомотивного
господарства
Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
вагонного господарства

521
27

20765

207641

207640

20764

207631

207630

20763

207621

207620

Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологічний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
господарства
електропостачання
Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
пасажирського
господарства
Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
господарства
сигналiзацiї та зв’язку

522
28

20768

207671

207670

20767

207661

207660

20766

207651

207650

Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
господарства цивiльних
споруд
Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
iнформацiйностатистичних центрiв
Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
воєнiзованої охорони

523
29

207701

207700

20770

2077

207691

207690

20769

207681

207680

Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
господарства
перевезень
Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
вiдбудовних поїздiв
Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин

524
30

20781

20780

2078

207711

207710

20771

Технологiчний
незнижувальний запас
запасних частин
господарства
матерiально-технiчного
забезпечення
Технологiчний
незнижувальний запас
нових запасних частин
Технологiчний
незнижувальний запас
старопридатних
запасних частин
Старопридатнi запаснi
частини
Старопридатні запасні
частини, зняті при
ліквідації, ремонті,
поліпшенні, технічному
обслуговуванні
основних засобів,
виявлені при
інвентаризації та
безоплатно одержані,
по яких ведеться
пономерний облік
Старопридатні запасні
частини, зняті при
ліквідації, ремонті,
поліпшенні, технічному
обслуговуванні
основних засобів,
виявлені при
інвентаризації та
безоплатно одержані,
по яких пономерний
облік не ведеться

525
31

209201

209200

2092
20920

209
2090
2091

208

2079

20782

Модусні запасні
частини, зняті при
ліквідації, ремонті,
поліпшенні, технічному
обслуговуванні
основних засобів,
виявлені при
інвентаризації та
безоплатно одержані
Старопридатнi колiснi
пари
Матерiали
сiльськогосподарського
призначення
Іншi матерiали
Вiдходи виробництва
Матерiальнi цiнностi,
одержанi при лiквiдацiї,
ремонтi, полiпшеннi
основних засобiв
Іншi матерiали
Інші матеріали,
одержані при ліквідації,
ремонті, поліпшенні
основних засобів
Брухт, одержаний при
ліквідації, ремонті,
поліпшенні основних
засобів до 01.04.2011
Інші матеріали,
одержані при ліквідації,
ремонті, поліпшенні
основних засобів

526
32

21

21201

21200

2120

212

211

2095

2094

20923
2093

20922

20921

Технологiчний
незнижувальний запас
квитково-бланкової
продукцiї суворої
звiтностi господарської
служби
Брухт, одержаний при
ліквідації, ремонті,
поліпшенні основних
засобів з 01.04.2011
Іншi матерiали
Транспортнозаготiвельнi витрати
Витрати з ремонту
старопридатних запасiв
Матеріали в дорозі
Поточнi бiологiчнi
активи
Поточнi бiологiчнi
активи рослинництва,
якi оцiненi за
справедливою вартiстю
Поточнi бiологiчнi
активи тваринництва,
якi оцiненi за
справедливою вартiстю
Молодняк тварин на
вирощуваннi, якi
оцiненi за
справедливою вартiстю
Щенята, якi оцiненi за
справедливою вартiстю
Інший молодняк тварин
на вирощуваннi, якi
оцiненi за
справедливою вартiстю

Інвентарний

Активний

Придбання, приплід
молодняку
продуктивної та
робочої худоби,
вибракувана з
основного стада
худоба для
подальшої відгодівлі
або реалізації без
відгодівлі; привіс
живої маси
молодняку тварин

Вибуття внаслідок
продажу,
безоплатної
передачі,
переведення до
основного стада
молодняка тощо

Акт на
оприбуткування
приплоду, відомість
зважування, акт на
вбракування тварин з
основного стада,
рахунок-фактура,
рахунок

527
33

21301

21300

2130

213

2127

2126

2125

2124

2123

2122

2121

Тварини на вiдгодiвлi,
якi оцiненi за
справедливою вартiстю
Птиця, яка оцiнена за
справедливою вартiстю
Звiрi, якi оцiненi за
справедливою вартiстю
Кролi, якi оцiненi за
справедливою вартiстю
Сiм’ї бджiл, якi оцiненi
за справедливою
вартiстю
Доросла худоба, що
вибракувана з
основного стада, яка
оцiнена за
справедливою вартiстю
Худоба, прийнята вiд
населення для
реалiзацiї, яка оцiнена
за справедливою
вартiстю
Поточнi бiологiчнi
активи тваринництва,
якi оцiненi за
первiсною вартiстю
Молодняк тварин на
вирощуваннi, якi
оцiненi за первiсною
вартiстю
Щенята, якi оцiненi за
первiсною вартiстю
Інший молодняк тварин
на вирощуваннi, якi
оцiненi за первiсною
вартiстю

528
34

22

Птиця, яка оцiнена за
первiсною вартiстю

Звiрi, якi оцiненi за
первiсною вартiстю

Кролi, якi оцiненi за
первiсною вартiстю
Сiм’ї бджiл, якi оцiненi
за первiсною вартiстю
Доросла худоба, що
вибракувана з
основного стада, яка
оцiнена за первiсною
вартiстю
Худоба, прийнята вiд
населення для
реалiзацiї, яка оцiнена
за первiсною вартiстю
Малоцiннi та
швидкозношуванi
предмети
Інструменти
Господарський
iнвентар
Спецiальний одяг i
взуття
Постiльнi речi
Іншi малоцiннi та
швидкозношуванi
предмети

2132

2133

2134

224
225

223

221
222

2137

2136

2135

Тварини на вiдгодiвлi,
якi оцiненi за
первiсною вартiстю

2131

Інвентарний

Активний

Придбання або
виготовлення МШП

Відпуск МШП, сума
нестач і втрат від їх
псування

Картка обліку МШП,
замовлення на ремонт
або заточування
інструментів, Акт на
вибуття МШП,
особова картка обліку
обліку МШП, Акт на
списання МШП

529
35

23

2321
2322

232
2320

23101
2311

23100

2310

2302
231

2301

230

Виробництво
Пасажирськi
перевезення у
внутрiшньому (крiм
примiського) та
мiжнародному
сполученнях
Пасажирське
господарство
Вагонне господарство
Пасажирськi
перевезення у
примiському
сполученнi
Господарство
примiських
пасажирських
перевезень
Господарство
приміських
пасажирських
перевезень
Міська електричка
Пасажирське
господарство
Вантажнi перевезення
Господарство
вантажної та
комерцiйної роботи
Вагонне господарство
Управлiння залiзниць
та пiдроздiли, що їм
пiдпорядкованi
Калькуляційний

Активний

Прямі матеріальні,
трудові та інші
витрати, а також
розподілені
загальновиробничі
витрати і втрати від
браку продукції
(робіт, послуг) з
технологічних
причин

Фактична виробнича
собівартість
завершеної
виробництвом
готової продукції (у
дебет рахунків 26,
27), вартість
виконаних робіт і
послуг (у дебет
рахунку 90),
собівартість
виготовлених у
допоміжних
(підсобних)
виробництвах
виробів, робіт,
послуг (інструменту,
енергії, ремонтнотранспортних послуг
тощо)

Лімітно-забірна
картка, накладнавимога на відпуск
(внутрішнє
переміщення
матеріалів)

530
36

234

2339

2338

2336
2337

2335

2333
2334

2332

2331

2330

233

2323

Пiдприємства, що
пiдпорядкованi
Укрзалiзницi
Утримання та
експлуатацiя об’єктiв
iнфраструктури
Пасажирське
господарство
Господарство
примiських
пасажирських
перевезень
Господарство
вантажної та
комерцiйної роботи
Вагонне господарство
Господарство
перевезень
Господарство
матерiально-технiчного
забезпечення
Колiйне господарство
Господарство
будiвельно-монтажних
робiт та цивiльних
споруд
Господарство
автоматики,
телемеханiки та зв’язку
Господарство
електропостачання
Утримання та
експлуатацiя об’єктiв
iнфраструктури

531
37

235

2345

2344

23431

23430

2343

2342

2341

2340

Дирекцiї залiзничних
перевезень та iншi
органiзацiйно-правовi
форми
Управлiння залiзниць
та пiдроздiли, що їм
пiдпорядкованi
Пiдприємства, що
пiдпорядкованi
Укрзалiзницi
Роботи i послуги
об’єктiв
iнфраструктури на
сторону
Роботи i послуги
об’єктiв
iнфраструктури iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Роботи i послуги
об’єктiв
iнфраструктури на
сторону
Локомотивне
господарство
Послуги з
централізованого
водопостачання та
водовідведення
Надання послуг
локомотивної тяги
(в пасажирському та
вантажному русi)

532
38

235121
2352

235120

23512

23511

23510

2351

23502

23501

23500

2350

Локомотивне
господарство
Локомотивна тяга для
забезпечення
перевезень
Надання послуг
локомотивної тяги
iншим пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Надання послуг
локомотивної тяги на
сторону
Господарство
примiських
пасажирських
перевезень
Локомотивна тяга для
забезпечення
перевезень
Надання послуг
локомотивної тяги
iншим пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Надання послуг
локомотивної тяги на
сторону
Надання послуг
локомотивної тяги на
сторону
Міська електричка
Пасажирське
господарство

533
39

2362
23620

236121

236120

23612

23611

23610

2361

23602

23601

23600

2360

236

Ремонт рухомого
складу
Пасажирське
господарство
Ремонт власного
рухомого складу
Ремонт рухомого
складу iнших
пiдприємств
залiзничного
транспорту
Ремонт рухомого
складу на сторону
Господарство
примiських
пасажирських
перевезень
Ремонт власного
рухомого складу
Ремонт рухомого
складу iнших
пiдприємств
залiзничного
транспорту
Ремонт рухомого
складу на сторону
Ремонт рухомого
складу на сторону
Ремонт електросекцій
«Міська електричка»
Вагонне господарство
Ремонт власного
рухомого складу

534
40

2370

237

23642

23641

23640

2364

23632

23631

23630

2363

23622

23621

Ремонт рухомого
складу iнших
пiдприємств
залiзничного
транспорту
Ремонт рухомого
складу на сторону
Локомотивне
господарство
Ремонт власного
рухомого складу
Ремонт рухомого
складу iнших
пiдприємств
залiзничного
транспорту
Ремонт рухомого
складу на сторону
Господарство
вантажної та
комерцiйної роботи
Ремонт власного
рухомого складу
Ремонт рухомого
складу iнших
пiдприємств
залiзничного
транспорту
Ремонт рухомого
складу на сторону
Допомiжне
виробництво
Ремонт основних
засобiв i будiвельномонтажнi роботи iншим
пiдприємствам та на
сторону

535
41

23721

23720

2372

23712

23711

23705
2371
23710

23704

23703

23702

23701

Ремонт основних
засобiв
Модернiзацiя колiї та
штучних споруд
Будiвельно-монтажнi
роботи
Завершенi етапи по
незавершених
контрактах
Промiжнi рахунки
Паливне господарство
Витрати паливного
господарства для
потреб залiзницi
Роботи i послуги
паливного господарства
iншим пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Роботи i послуги
паливного господарства
на сторону
Господарство
матерiально-технiчного
забезпечення
Матерiально-технiчне
забезпечення iнших
пiдприємств
залiзничного
транспорту
Матерiально-технiчне
забезпечення на
сторону

536
42

23752

23751

23750

2375

23742

23741

23740

2374

23732

23731

23730

2373

Господарство
вантажної та
комерцiйної роботи
Роботи для потреб
залiзницi
Роботи i послуги iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Роботи i послуги на
сторону
Транспортноекспедицiйнi операцiї
Транспортноекспедицiйнi операцiї
для потреб залiзницi
Транспортноекспедицiйнi операцiї
iншим пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Транспортноекспедицiйнi операцiї
на сторону
Обслуговування
пасажирiв
Витрати для потреб
залiзницi
Роботи, послуги iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Роботи, послуги на
сторону

537
43

2380

238

23792

23791

2379
23790

2378

23772

23771

2377
23770

23762

23761

2376
23760

Господарство станцiй
Витрати для потреб
залiзницi
Роботи, послуги iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Роботи, послуги на
сторону
Господарство вокзалiв
Витрати для потреб
залiзницi
Роботи, послуги iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Роботи, послуги на
сторону
Мiжнароднi
перевезення
Лабораторiї залiзниць
Роботи для потреб
залiзницi
Роботи, послуги iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Роботи, послуги на
сторону
Допомiжне
виробництво
Господарство
лiсозахисних
насаджень

538
44

23834

238332

238331

238330

23833

23830
23831
23832

2383

238101
23811
23812
2382
23820
23821
23822

23810
238100

2381

Торгiвля та громадське
харчування
Торгiвля
Витрати з утримання
пiдроздiлiв торгiвлi для
потреб залiзницi
Послуги на сторону
Громадське харчування
Вагони-ресторани
Сiльське господарство
Рослинництво
Тваринництво
Переробка продукцiї
тваринництва
Допомiжне промислове
виробництво
Кар’єри
Щебеневi заводи
Шпалопросочувальнi
заводи
Іншi промисловi
пiдроздiли,
пiдпорядкованi
залiзницi
Роботи для потреб
залiзницi
Роботи, послуги iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Роботи, послуги на
сторону
Промисловi
пiдприємства,
пiдпорядкованi
Укрзалiзницi

539
45

23860

23852
2386

23851

23850

2385

23841

23840

2384

238352

238351

238350

23835

Іншi види робiт
промислового
характеру
Роботи для потреб
залiзницi
Роботи, послуги iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Роботи, послуги на
сторону
Господарство
електропостачання
Роботи, пов’язанi з
передачею електричної
енергiї мiсцевими
(локальними)
електромережами
Роботи, пов’язанi з
постачанням
електричної енергiї
Послуги, пов’язанi з
охороною
Послуги для потреб
залiзницi
Послуги iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Послуги на сторону
Автотранспортне
господарство
Роботи для потреб
залiзницi

540
46

2390

239

238712
23872

238711

238702
23871
238710

238701

238700

23870

2387

23862

23861

Роботи, послуги iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Роботи, послуги на
сторону
Іншi види робiт по всiх
господарствах
Іншi види робiт у
локомотивному
господарствi
Роботи для потреб
залiзницi
Роботи для iнших
пiдприємств
залiзничного
транспорту
Роботи на сторону
Іншi види робiт
Роботи для потреб
залiзницi
Роботи для iнших
пiдприємств
залiзничного
транспорту
Роботи на сторону
Утримання власних
вантажних вагонів
підприємств
залізничного
транспорту
Іншi види економiчної
дiяльностi
Будiвництво об’єктiв
iнфраструктури

541
47

25

24

2393

2392

Напiвфабрикати За
видами
напiвфабрикатiв

Науково-дослiднi та
дослiдноконструкторськi роботи
Утримання соцiальної
сфери
Іншi види дiяльностi
Брак у виробництвi За
видами продукцiї
Активний
Активний

2391

Калькуляційний
Інвентарний

Оприбуткування
виготовлених
напівфабрикатів

Вартість
невиправного,
остаточного браку та
витрати на
виправлення браку,
витрати на
гарантійний ремонт в
обсязі, що перевищує
норму, витрати на
утримання
гарантійних
майстерень

Суми по зменшенню
витрат на брак, суми
втрат від браку, що
списуються на
витрати
виробництва, суми
зменшення втрат від
браку продукції,
вартість утримання з
винуватців браку
відшкодувань,
одержаних від
постачальників
недоброякісних
матеріалів та
напівфабрикатів, які
спричинили брак
продукції
Вибуття внаслідок
продажу, передачі в
подальшу переробку
тощо

Накладна, акт
переоцінки,
розрахунок (довідка)
бухгалтерії, акт
інвентаризації

Накладна, акт або
відомість про брак,
розрахунок (довідка)
бухгалтерії

28

27

Необоротнi активи та
групи вибуття,
утримуванi для
продажу

Нематерiальнi активи
та групи вибуття,
утримуванi для
продажу
Виробничi основнi
засоби та групи
вибуття, утримуванi
для продажу

286

2860

2861

Товари на складi
Товари в торгiвлi
Торгова нацiнка

Товари

Готова продукція, яка
виникла з 01.04.2011
Готова продукція, яка
виникла до 01.04.2011
Продукцiя
сiльськогосподарсько
го виробництва За
видами продукцiї

281
282
285

261

260

Готова продукцiя За
видами готової
продукцiї
Активний
Активний
Активний Контрактивний

26

Вибуття внаслідок
продажу або
використання для
власних потреб тощо

Вибуття внаслідок
продажу,
безоплатної передачі
тощо
Вибуття (реалізація)
товарів внаслідок
продажу,
безоплатної передачі
тощо

Оприбуткування на
склад готової
продукції

Надходження
сільськогосподарсько
ї продукції

Надходження товарів

Інвентарний
Регулюючий Інвентарний
Інвентарний

542
48

Накладна, рахунокфактура, товарнотранспортна
накладна,
специфікація

Накладна, довідка
(розрахунок)
бухгалтерії

Накладна, довідка
(розрахунок)
бухгалтерії

543
49

30

29

Довгострокові
біологічні активи та
групи вибуття,
утримувані для
продажу

2865

304

302
303

301

*
Клас3. Кошти,
розрахунки та інші
активи
Каса
Каса в нацiональнiй
валютi
Каса в iноземнiй валютi
Операцiйна каса в
нацiональнiй валютi
Операцiйна каса в
iноземнiй валютi

Незавершене
будiвництво та групи
вибуття, утримуванi
для продажу

2864

2863

Невиробничi основнi
засоби та групи
вибуття, утримуванi
для продажу
Іншi необоротнi
матерiальнi активи та
групи вибуття,
утримуванi для
продажу

2862

Грошовий

Активний

Надходження
грошових коштів до
каси, одержання
оплати за товари,
роботи, послуги,
зарахування позики
банку, одержання
передоплати за
товари, роботи,
послуги

Виплата грошових
коштів з каси
підприємства, для
погашення
заборгованості,
виплати заробітної
плати тощо

Видатковий касовий
ордер, прибутковий
касовий ордер, касова
книга, платіжна
відомість

544
50

31

3135

3134

3133

3132

3131

3130

313

312

3111

3110

311

Рахунки в банках
Поточнi рахунки в
нацiональнiй валютi
Поточні рахунки в
національній валюті
Поточні рахунки для
зарахування страхових
коштів
Поточнi рахунки в
iноземнiй валютi
Іншi рахунки в банку в
нацiональнiй валютi
Централiзований
розподiльчий рахунок
Укрзалiзницi в
нацiональнiй валютi
Розподiльчi рахунки
управлiнь залiзниць,
пiдроздiлiв i
пiдприємств
Укрзалiзницi в
нацiональнiй валютi
Розподiльчi рахунки
пiдроздiлiв залiзниць в
нацiональнiй валютi
Рахунок для
розрахункiв
платiжними картками в
нацiональнiй валютi
Депозитнi рахунки
короткостроковi в
нацiональнiй валютi
Депозитнi рахунки
довгостроковi в
нацiональнiй валютi
Грошовий

Активний

Надходження
грошових коштів на
поточний рахунок

Перерахунок авансу
постачальникам,
погашення позики
банку,
перерахування
постачальникам і
підрядникам за
отримані ТМЦ,
перерахунок
податків до бюджету

Виписка банку, БПК

545
51

3146

3145

3144

3143

3142

3141

3140

314

3138

3137

3136

Акредитиви в
нацiональнiй валютi
Бюджетнi рахунки
суб’єкта господарської
дiяльностi в
нацiональнiй валютi
Іншi рахунки в банку в
нацiональнiй валютi
Іншi рахунки в банку в
iноземнiй валютi
Централiзований
розподiльчий рахунок
Укрзалiзницi в
iноземнiй валютi
Розподiльчi рахунки
управлiнь залiзниць,
пiдроздiлiв i
пiдприємств
Укрзалiзницi в
iноземнiй валютi
Розподiльчi рахунки
пiдроздiлiв залiзниць в
iноземнiй валютi
Рахунок для
розрахункiв
платiжними картками в
iноземнiй валютi
Депозитнi рахунки
короткостроковi в
iноземнiй валютi
Депозитнi рахунки
довгостроковi в
iноземнiй валютi
Акредитиви в iноземнiй
валютi

35

34

32
33

3511

3510

351

342

341

334

333

332

331

3148

Короткостроковi
векселi одержанi
Короткостроковi
векселi, одержанi в
нацiональнiй валютi
Короткостроковi
векселi, одержанi в
iноземнiй валютi
Поточнi фiнансовi
iнвестицiї
Еквiваленти грошових
коштiв
Еквiваленти грошових
коштiв в нацiональнiй
валютi
Еквiваленти грошових
коштiв в iноземнiй
валютi

Бюджетнi рахунки
суб’єкта господарської
дiяльностi в iноземнiй
валютi
Іншi рахунки в банку в
iноземнiй валютi
*
Іншi кошти
Грошовi документи в
нацiональнiй валютi
Грошовi документи в
iноземнiй валютi
Грошовi кошти в дорозi
в нацiональнiй валютi
Грошовi кошти в дорозi
в iноземнiй валютi
Вибуття грошових
коштів з каси
підприємства,
списання коштів з
каси підприємства,
списання коштів в
дорозі після їх
зарахування на
відповідний рахунок
Отримання коштів у
погашення векселів,
погашення
отриманих векселем
кредиторської
заборгованості,
продаж векселя
третій стороні
Зменшення їх
вартості та вибуття

Надходження
грошових коштів до
каси підприємства та
віображення коштів в
дорозі

Отримання векселя за
продані товари
(роботи,послуги) та
за іншими
операціями

Придбання
(надходження)
еквівалентів
грошових коштів та
поточних фінансових
інвестицій

Грошовий
Розрахунковий
Грошовий

3147

Активний
Активний А
Активний

546
52

Рахунок, ВКО,
виписка банку ПКО,
довідка (розраунок)
бухгалтерії

Вексель, довідка
(розрахунок)
бухгалтерії

Фіскальний касовий
чек, розрахункова
квитанція, супровідна
відомість, платіжне
доручення

547
53

36

3621

3620

362

36111

36110

3611

36101

36100

3610

361

352

Іншi поточнi фiнансовi
iнвестицiї
Розрахунки з
покупцями та
замовниками
Розрахунки з
вiтчизняними
покупцями
Розрахунки з
вiтчизняними
покупцями та
замовниками
Розрахунки з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки з іншими
вітчизняними
покупцями та
замовниками
Розрахунки з
бюджетними
органiзацiями
Розрахунки з
бюджетними
організаціями, які
виникли з 01.04.2011
Розрахунки з
бюджетними
організаціями, які
виникли до 01.04.2011
Розрахунки з
iноземними покупцями
Розрахунки з
iноземними покупцями
за операцiями з ПДВ
Розрахунки з
iноземними покупцями,
за операцiями без ПДВ

Розрахун-ковий

Актвний

Продажна вартість,
реалізованої
продукції, товарів,
робіт, послуг, яка
включає ПДВ, акцизи
та інші податки, що
підлягають
перерахуванню до
бюджету та включені
у вартість реалізації

Сума платежів, які
надійшли на
рахунки
підприємства в
банківських
установах, у каксу,
та інші види
розрахунків

Рахунок-фактура,
ПКО, виписка банку,
вексель

548
54

37

37102

37101

37100

3710

371

364

Розрахунки за
виданими авансами
Розрахунки за
виданими авансами за
товари (роботи,
послуги)
Розрахунки за
виданими авансами з
01.04.2011 за товари
(роботи, послуги) з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки за
виданими авансами з
01.04.2011 за товари
(роботи, послуги) з
іншими
постачальниками та
підрядниками
Розрахунки за
виданими авансами до
01.04.2011 за товари
(роботи, послуги) з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці

Розрахунки з рiзними
дебiторами

Розрахунки за
гарантійним
забезпеченням
Розрахунковий

Активний

Виникнення
дебіторської
заборгованості

Погашення чи
списання
дебіторської
заборгованості

Авансовий звіт,
накладна, ВКО,
виписка банку,
розрахунок (довідка)
бухгалтерії, преьензія,
виконавчий лист

549
55

37111

37110

3711

37103

Розрахунки за
виданими авансами до
01.04.2011 за товари
(роботи, послуги) з
іншими
постачальниками та
підрядниками
Розрахунки за
виданими авансами за
осн засоби,
нематерiальнi та iншi
необоротнi матерiальнi
активи (крiм
малоцiнних
необоротних
матерiальних активiв)
Розрахунки за
виданими авансами за
основні засоби,
нематеріальні та інші
необоротні матеріальні
активи (крім
малоцінних
необоротних
матеріальних активів) з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки за виданими
авансами за основні
засоби, нематеріальні та
інші необоротні
матеріальні активи (крім
малоцінних необоротних
матеріальних активів) з
іншими
постачальниками та
підрядниками

550
56

37160

3716

37151

37150

3715

3714

3713

3712

Розрахунки за
виданими авансами
платникам податку на
прибуток за iншими
ставками та
неплатникам податку
на прибуток
Розрахунки за
авансами, виданими
нерезидентам за товари
Розрахунки за
авансами, виданими
нерезидентам за роботи
( послуги)
Розрахунки за авансами
з iнших операцiй
Розрахунки за авансами
з інших операцій з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки за авансами
з інших операцій з
іншими
постачальниками та
підрядниками
Розрахунки за
виданими авансами за
довгостроковими
договорами
Розрахунки за
виданими авансами за
довгостроковими
договорами з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці

551
57

37400

3740

374

373

3721

3720

372

3717

37161

Розрахунки за
виданими авансами за
довгостроковими
договорами з іншими
постачальниками та
підрядниками
Аванси підрядникам
для фінансування
капітальних інвестицій
Розрахунки з
пiдзвiтними особами
Розрахунки з
підзвітними особами
щодо витрат на
відрядження
Розрахунки з
підзвітними особами
щодо витрат на
господарські потреби
Розрахунки за
нарахованими
доходами
Розрахунки за
претензiями
Розрахунки за
пред’явленими
претензiями
Розрахунки за
пред’явленими
претензіями з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці

552
58

3751

3750

375

37411

37410

3741

37401

Розрахунки за
пред’явленими
претензіями з іншими
покупцями та
замовниками
Розрахунки за
претензiями, якi
знаходяться в процесi
оформлення
Розрахунки за
претензіями, які
знаходяться в процесі
оформлення, з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки за
претензіями, які
знаходяться в процесі
оформлення з іншими
покупцями та
замовниками
Розрахунки за
вiдшкодуванням
завданих збиткiв
Розрахунки за
відшкодуванням
завданих збитків з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки за
відшкодуванням
завданих збитків з
іншими дебіторами

553
59

37740

3774

3773

3772

3771

37701

37700

3770

377

376

Розрахунки за позиками
членам кредитних
спiлок
Розрахунки з iншими
дебiторами
Розрахунки по
незбережених
перевезеннях
Розрахунки по
незбережених
перевезеннях з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки по
незбережених
перевезеннях з іншими
дебіторами
Розрахунки з
працiвниками за
короткостроковими
позиками
Розрахунки з
працiвниками за
формений одяг
Розрахунки з
працiвниками за
iншими операцiями
Розрахунки, пов’язанi iз
здiйсненням спiльної
дiяльностi
Розрахунки, пов’язані зі
здійсненням спільної
діяльності, з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці

554
60

3776

37753

37752

37751

37750

3775

37741

Розрахунки, пов’язані зі
здійсненням спільної
діяльності, з іншими
дебіторами
Розрахунки по штрафах
за порушення умов
перевезень та iнших
порушень
Розрахунки по штрафах
за порушення умов
перевезень та інших
порушень з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки по штрафах
за порушення умов
перевезень та інших
порушень з іншими
дебіторами
Розрахунки по штрафах
за передані неочищені
вагони (контейнери) з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки по штрафах
за передані неочищені
вагони (контейнери) з
іншими
вантажоодержувачами
Розрахунки з iншими
дебiторами

555
61

3781

3780

378

3779

3778

3777

37763

37762

37761

37760

Розрахунки за іншою
дебіторською
заборгованістю з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки з іншими
дебіторами
Розрахунки з
орендарями
Розрахунки за житловокомунальні послуги
Розрахунки через банки
за допомогою
платiжних карток по
заробiтнiй платi
працiвникiв
Розрахунки через
ощадбанки з
працiвниками по
заробiтнiй платi
Розрахунки через банки
за допомогою
платiжних карток
Розрахунки з
державними цільовими
фондами
Розрахунки з Фондом
соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності
Розрахунки з Фондом
соціального
страхування від
нещасних випадків

556
62

39

38

392

391

390

382

381

379

Розрахунки з Фондом
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування на випадок
безробіття
Розрахунки за
операціями з
деривативами
Резерв сумнiвних
боргiв За дебiторами
Резерв сумнiвних
боргiв щодо
дебiторської
заборгованостi за
товари, роботи, послуги
Резерв сумнiвних
боргiв щодо iншої
поточної дебiторської
заборгованостi
Витрати майбутнiх
перiодiв За видами
витрат
Витрати майбутніх
періодів, понесені з
01.04.2011
Витрати майбутніх
періодів, понесені до
01.04.2011, з яких
виникали валові
витрати
Витрати майбутніх
періодів, понесені до
01.04.2011, з яких
валові витрати не
виникали
Контрактивний
Активний

3782

Звітно-розподільчий
Калькуляційний

Відображення сум
понесених витрат

Списання сумнівної
заборгованості

Погашення сум
понесених витрат

Створення резерву
сумнівних боргів

Довідка (розрахунок)
бухгалтерії

557
63

42

40

4241

4240

424

4231

423
4230

421
422

401

Додатковий капiтал
Емiсiйний дохiд
Інший вкладений
капiтал
Дооцiнка активiв
Дооцінка активів,
проведена до
01.01.2010
Дооцінка активів,
проведена після
01.01.2010
Безоплатно одержанi
необоротнi активи
Безоплатно одержані
необоротні активи, з
оприбуткування яких
виникає дохід у
податковому обліку
Безоплатно одержані
необоротні активи, з
оприбуткування яких
дохід у податковому
обліку не виникає

Клас 4. Власний
капітал та
забезпечення
зобов`язань
Статутний капiтал
Статутний фонд

Фондовий
Фондовий

Пасивний
Пасивний

Зменшення
статутного капіталу,
відображення частки
засновника при
виході з товариства,
анулювання акцій
власної емісії
Відображення суми
уцінки необоротних
активів, зменшення
додаткового капіталу
на суму зносу
Сума дооцінки
необоротних
активів, різниця між
продажною і
номінальною
вартістю акцій,
безоплатно одержані
необоротні активи

Формування та
збільшення розміру
статутного капіталу
підпрриємства

Чинне законодавство,
Заява учасника,
Статут, установчий
договір,
засновницький опис
майна, розрахунок
(довідка) бухгалтерії
Статут, установчий
договір, акт дооцінки,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії

558
64

44

43

442
443

441

4263
4264

4262

4261

426

Нерозподiленi
прибутки (непокритi
збитки)
Прибуток
нерозподiлений
Непокритi збитки
Прибуток,
використаний у
звiтному перiодi

Інший додатковий
капiтал
Фонди спецiального
призначення
Фонд розвитку
виробництва
Використання фонду
розвитку виробництва
Іншi фонди
Використання iнших
фондiв
Резервний капiтал За
видами капiталу

Пасивний
Пасивний

425

Фондовий
Фінансоворезультативний

Відображення
збитків та
використання
прибутку
(збільшення
статутного капіталу
підприємства,
поповнення пайового
капіталу,
нарахування
дивідендів,
відображення
частини прибутку,
що належить
засновнику при
виході з товариства,
непокритого збитку
підприємства)

Використання
резервів (збільшення
статутного капіталу,
покриття збитків
підприємства)

Створення та
збільшення розміру
резервного капіталу
за рахунок щорічних
відрахувань від
нерозподіленого
прибутку
підприємства,
додаткового
капіталу тощо
Збільшення
нерозподіленого
прибутку
підприємства

Статут, установчий
договір, рішення
зборів акціонерів
(засновників), довідка
(розрахунок)
бухгалтерії

Статут, установчий
договір, наказ,
рішення зборів
засновників
(акціонерів), довідка
(розрахунок)
бухгалтерії

559
65

47

46

45

47103

47102

47101

4710

471

451
452
453

Забезпечення виплат
вiдпусток
Забезпечення виплат
вiдпусток
Забезпечення виплат
вiдпусток поточного
мiсяця
Забезпечення виплат
вiдпусток майбутнiх
перiодiв
Забезпечення виплат
вiдпусток,
невикористане у
минулих роках

Забезпечення
майбутнiх витрат i
платежiв

Неоплачений капiтал
За видами капiталу

Вилучений капiтал
Вилученi акцiї
Вилученi вклади i паї
Інший вилучений
капiтал

Контрпасивний
контрпасивний
Пасивний

Регулюючий
Регулюючий
Фондовий

Погашення
заборгованості
засновників
(учасників)
господарського
товариства по
внесках до
статутного капіталу
Відображення
нарахування
забезпечень

Відображення
заборгованості
засновників
(учасників) по
внесках до
статутного капіталу
Використання
нарахованих
забезпечень

Анулювання акцій
власної емісії,
відображення
надходження коштів
від перепродажу
акцій

Викуплено акції
власної емісії за
рахунок власних та
залучених засобів

Статут, установчий
договір, платіжне
доручення, ВКО,
договір купівлі частки
у статутному капіталі,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії, ПКО,
виписка банку
Статут, установчий
договір, акт
приймання-передачі
основних засобів,
накладна, ПКО,
виписка банку,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії
Наказ, довідка
розрахунок
бухгалтерії, табель
обліку використання
робочого часу, РПВ

560
66

47700

4770

477

474

473

472

47113

47112

47111

4711

Забезпечення
вiдрахувань на
соцiальнi заходи
Забезпечення
вiдрахувань на
соцiальнi заходи
поточного мiсяця
Забезпечення
вiдрахувань на
соцiальнi заходи
майбутнiх перiодiв
Забезпечення
вiдрахувань на
соцiальнi заходи
невикористане у
минулих роках
Додаткове пенсiйне
забезпечення
Забезпечення
гарантiйних
зобов’язань
Забезпечення iнших
витрат i платежiв
Забезпечення
матерiального
заохочення
Забезпечення
матерiального
заохочення
Забезпечення
матеріального
заохочення, з виплати
якого виникають
витрати в податковому
обліку

561
67

48

48401

48400

4840

483
484

482

481

478

4771

47701

Забезпечення
матеріального
заохочення, з виплати
якого не виникають
витрати в податковому
обліку
Забезпечення
вiдрахувань на
соцiальнi заходи з
матерiального
заохочення
Забезпечення
вiдновлення земельних
дiлянок
Цiльове фiнансування
i цiльовi надходження
Кошти, вивільнені від
оподаткування
Кошти з бюджету та
державних цільових
фондів
Благодійна допомога
Інші кошти цільового
фінансування і цільові
надходження
Цільове фінансування і
цільові надходження на
утримання апарату
Укрзалізниці
Цільовий фонд на
утримання апарату
Укрзалізниці
Цільовий фонд на
утримання РЦП

Фондовий

Пасивний

Використання сум за
певними напрямами,
визнання їх доходом,
а також повернення
невикористаних сум

Надходження коштів
цільового
призначення для
фінансування
певних заходів

Платіжне доручення,
ВКО, договір, довідка
(розрахунок)
бухгалтерії, виписка
банку, ПКО, акт
приймання-передачі
основних засобів

562
68

50

506

505

504

503

502

501

4843

4842

4841

Довгостроковi позики
Довгостроковi кредити
банкiв у нацiональнiй
валютi
Довгостроковi кредити
банкiв в iноземнiй
валютi
Вiдстроченi
довгостроковi кредити
банкiв у нацiональнiй
валютi
Вiдстроченi
довгостроковi кредити
банкiв в iноземнiй
валютi
Іншi довгостроковi
позики в нацiональнiй
валютi
Іншi довгостроковi
позики в iноземнiй
валютi

Цільовий фонд на
заохочення та
матеріальну допомогу
Цільові надходження на
запобігання страхових
випадків
Інші кошти цільового
фінансування і
цільових надходжень
Клас 5. Довгострокові
зобов`язання
Розрахунковий

Пасивний

Погашення
заборгованості за
переведення до
поточної
заборгованості за
довгостроковими
зобов`язаннями

Відображення сум
одержаних
довгострокових
позик, а також
переведення
короткострокових
відстрочених позик
до складу
довгострокових

Виписка банку, ВКО,
платіжне доручення,
накладна, розрахунок
(довідка) бухгалтерії
тощо

563
69

53

52

51

532

531

523

522

521

512

511

Зобов’язання з оренди
цiлiсних майнових
комплексiв

Довгостроковi
зобов’язання з оренди
Зобов’язання з
фiнансової оренди

Довгостроковi
зобов’язання за
облiгацiями
Зобов’язання за
облiгацiями
Премiя за випущеними
облiгацiями
Дисконт за
випущеними
облiгацiями

Довгостроковi векселi
виданi
Довгостроковi векселi,
виданi в нацiональнiй
валютi
Довгостроковi векселi,
виданi в iноземнiй
валютi
Пасивний
Пасивний
Пасивний

Розрахунковий
Розрахунковий
Розрахунковий

Погашення
Відображення видачі
заборгованості,
векселя в
забезпеченої виданим
забезпечення
векселем
заборгованості за
одержані
матеріальні цінності,
послуги, виконані
роботи та за іншими
операціями
Погашення
Облік боргових
заборгованості за
зобов`язань за
розрахунками з
номінальною
власниками
вартістю облігацій,
облігацій, погашення
нарахування сум
заборгованості з
премій за
нарахованих премій,
випущеними
облік сум дисконту за
облігаціями,
випущеними
списання
облігаціями
нарахованих сум
дисконту
Погашення
Нарахування
заборгованості,
заборгованості перед
переведення до
орендодавцем за
короткострокових
одержані об`єкти
зобов`язань,
довгострокової
списання тощо
оренди

Розрахунок (довідка)
бухгалтерії, платіжне
доручення, виписка
банку, договір, акт
приймання-передачі
основних засобів

Розрахунок (довідка)
бухгалтерії, ПКО,
виписка банку

Простий (переказний)
вексель, виписка
банку, ВКО, довідка
бухгалтерії

564
70

60

603

602

601

551

Іншi довгостроковi
зобов’язання
Іншi довгостроковi
зобов’язання по
вiдстроченiй
заборгованостi з
податкiв, зборiв та
обов’язкових платежiв
Іншi довгостроковi
зобов’язання з
фiнансової допомоги на
зворотнiй основi
Клас 6. Поточні
зобов`язання
Короткостроковi
позики
Короткостроковi
кредити банкiв у
нацiональнiй валютi
Короткостроковi
кредити банкiв в
iноземнiй валютi
Вiдстроченi
короткостроковi
кредити банкiв в
нацiональнiй валютi

55

550

Вiдстроченi податковi
зобов’язання За
видами зобов’язань

54

Розрахунковий
МРозра-хунковий
Розрахунковий

Пасивний
Пасивний

Суми погашення
кредитів (позик) та
переведення їх до
довгострокових
зобов`язань у разі
відстрочення

Погашення інших
довгострокових
зобов`язань,
переведення їх до
короткострокових,
списання тощо

Зменшення
відстрочених
податкових
зобов`язань за
рахунок нарахування
поточних податкових
зобов`язань

Суми одержаних
кредитів (позик)

Відображення суми
податку на
прибуток, що
підлягає сплаті в
майбутніх періодах
відповідно до
оподатковуваних
тимчасових різниць
Збільшення інших
довгострокових
зобов`язань

Виписка банку, ВКО,
платіжне доручення,
накладна, розрахунок
(довідка) бухгалтерії

Платіжне доручення,
виписка банку,
розрахунок (довідка)
бухгалтерії

Розрахунок (довідка)
бухгалтерії, платіжне
доручення, виписка
банку

565
71

62

61

Простроченi позики в
нацiональнiй валютi

Простроченi позики в
iноземнiй валютi

Іншi короткостроковi
позики
Поточна
заборгованiсть за
довгостроковими
зобов’язаннями

Поточна заборгованiсть
за довгостроковими
зобов’язаннями в
нацiональнiй валютi
Поточна заборгованiсть
за довгостроковими
зобов’язаннями в
iноземнiй валютi
Короткостроковi
векселi виданi
Короткостроковi
векселi виданi в
нацiональнiй валютi
Короткостроковi
векселi виданi в
iноземнiй валютi

605

606

607

611

622

621

612

Вiдстроченi
короткостроковi
кредити банкiв в
iноземнiй валютi

604

Частина
довогострокових
зобов`язань, яка
підлягає погашенню
протягом
дванадцяти місяців з
дати балансу

Видача векселів в
забезпечення
поставок (робіт,
послуг)
постачальників та
інших кредиторів

Погашення поточної
заборгованості, її
списання тощо

Погашення, списання
заборгованості за
одержані від
постачальників та
підрядників товарноматеріальні цінності,
прийняті роботи,
послуги

Розрахунковий
Розрахунковий

Пасивний
Пасивний

Вексель, акт
приймання-передачі
векселя, платіжне
доручення, ВКО,
виписка банку

Виписка банку, ВКО,
платіжне доручення,
накладна, розрахунок
(довідка) бухгалтерії

566
72

63

6311

63103

63102

63101

63100

6310

631

Розрахунки з
постачальниками та
пiдрядниками
Розрахунки з
вiтчизняними
постачальниками
Вiтчизнянi
постачальники по
акцептованих та iнших
розрахункових
документах
Підприємства,
підпорядковані
Укрзалізниці, по
акцептованих та інших
розрахункових
документах
Інші вітчизняні
постачальники по
акцептованих та інших
розрахункових
документах
Розрахунки з
вітчизняними
постачальниками за
необоротні активи
Розрахунки з
вітчизняними
постачальниками за
малоцінні необоротні
матеріальні активи
Вiтчизнянi
постачальники по
невiдфактурованих
поставках
Розрахунковий

Пасивний

Виникнення
Погашення, списання
заборгованості
перед
заборгованості за
постачальниками
та
одержані від
підрядниками
постачальників та
підрядників товарноматеріальні цінності,
прийняті роботи,
послуги

Договори, акти
виконаних робіт,
виписка банку тощо

567
73

6320

632

63122

63121

63120

6312

63111

63110

Підприємства,
підпорядковані
Укрзалізниці, по
невідфактурованих
поставках
Інші вітчизняні
постачальники по
невідфактурованих
поставках
Вiтчизнянi пiдрядники
по акцептованих та
iнших розрахункових
документах
Підприємства,
підпорядковані
Укрзалізниці, по
акцептованих та інших
розрахункових
документах
Інші вітчизняні
підрядники по
акцептованих та інших
розрахункових
документах
Розрахунки з
вітчизняними
підрядниками за
необоротні активи
Розрахунки з
iноземними
постачальниками
Іноземнi постачальники
по акцептованих та
iнших розрахункових
документах

568
74

64

6415
6416

6414

6412
6413

6411

6410
64100
64101

641

6323

6322

6321

Іноземнi постачальники
по невiдфактурованих
поставках
Іноземнi пiдрядники по
акцептованих та iнших
розрахункових
документах
Розрахунки з
іноземними
постачальниками та
підрядниками за
необоротні активи
Розрахунки за
податками й
платежами
Розрахунки за
податками
Податок на прибуток
Податок на прибуток
Частина прибутку
(доходу) до державного
бюджету
Податок на додану
вартiсть
Плата за землю
Податок з власникiв
транспортних засобiв та
iнших самохiдних
машин i механiзмiв
Податок на нерухоме
майно
Комунальний податок
Податок на доходи
фiзичних осiб

Розрахунковий

Пасивний

Належні до
відшкодування з
бюджету податки, їх
сплата, списання

Нараховані платежі
до бюджету

Розрахунок
бухгалтерії, податкова
накладна

569
75

6423
6424

6420
6421
6422

6419
642

64181

6418
64180

64171

6417
64170

64161

64160

Податок на доходи
фізичних осіб,
утриманий із допомоги
з тимчасової
непрацездатності за
рахунок коштів Фонду
соціального
страхування
Податок на доходи
фізичних осіб
Іншi податки
Інші податки до
державного бюджету
Інші податки до
місцевого бюджету
Фiнансовi санкцiї
Фінансові санкції за
податками до
державного бюджету
Фінансові санкції за
податками до місцевого
бюджету
Податок з реклами
Розрахунки за
обов’язковими
платежами
Акцизний податок
Мито
Плата за користування
надрами
Екологічний податок
Збір за спеціальне
використання води

570
76

643
6430

6429

64281

6428
64280

64273

64272

642711

64271
642710

6426
6427
64270

6425

Збір за спеціальне
використання лісових
ресурсів
Мiсцевi збори
Іншi збори i платежi
Збір на розвиток
виноградарства,
садівництва і
хмелярства
Іншi збори та платежi
Інші збори та платежі
до державного бюджету
Інші збори та платежі
до місцевого бюджету
Платіж за перевищення
ФОП
Збір за
геологорозвідувальні
роботи
Фiнансовi санкцiї
Фінансові санкції за
обов’язковими
платежами до
державного бюджету
Фінансові санкції за
обов’язковими
платежами до
місцевого бюджету
Збір за першу
реєстрацію
транспортного засобу
Податковi зобов’язання
Податкове зобов’язання
з ПДВ з авансiв
одержаних

571
77

65

65100

6510

651

650

645

6444

6443

644
6441
6442

6431

Податкове зобов’язання
з ПДВ, строк сплати
якого не настав
Податковий кредит
ПДВ з виданих авансiв
ПДВ з неодержаних
податкових накладних
Податковий кредит з
ПДВ при комiсiйнiй
торгiвлi
Податковий кредит при
імпортуванні робіт
(послуг)
Розрахунки з бюджетом
за субсидiями,
дотацiями та iншими
асигнуваннями
Розрахунки за
страхуванням
Фінансові санкції до
державних цільових
фондів
За розрахунками із
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування
Нараховано на фонд
оплати працi за
пенсiйним
забезпеченням
Нараховано на фонд
оплати працi
працюючих (крiм
iнвалiдiв) за пенсiйним
забезпеченням

Розрахунковий

Пасивний

Погашення
заборгованості та
витрачання коштів
страхування на
підприємстві

Нараховані
зобов`язання за
страхуванням, а
також одержані від
органів страхування
кошти

Платіжне доручення,
виписка банку,
розрахунок (довідка)
бухгалтерії

572
78

65150

6515

6514

65132

65131

65130

6513

6511

65101

Нараховано на фонд
оплати працi
працюючих iнвалiдiв за
пенсiйним
забезпеченням
Утримано з працiвникiв
за пенсiйним
забезпеченням
Збори до пенсiйного
фонду
Збiр на обов’язкове
державне пенсiйне
страхування з вартостi
продажу нерухомого
майна
Збiр на обов’язкове
державне пенсiйне
страхування з операцiй
купiвлi-продажу
iноземної валюти
Збiр на обов’язкове
державне пенсiйне
страхування з вартостi
продажу легкових
автомобiлiв
Розрахунки по
вiдшкодуванню
пiльгових пенсiй
Єдиний соціальний
внесок
Нараховано єдиний
соціальний внесок

573
79

651503

651502
1

651502
0

651502

651501

651500

Нараховано єдиний
соціальний внесок на
суми заробітної плати
найманих працівників у
розмірі відповідно до
класу професійного
ризику виробництва
Нараховано єдиний
соціальний внесок на
суми винагород за
виконані роботи (надані
послуги) за цивільноправовими договорами
Нараховано єдиний
соціальний внесок на
суми допомоги по
тимчасовій
непрацездатності
Нараховано єдиний
соціальний внесок на
суми допомоги по
тимчасовій
непрацездатності
Нараховано єдиний
соціальний внесок на
суми допомоги по
тимчасовій
непрацездатності
працюючим інвалідам
Нараховано єдиний
соціальний внесок на
суми нарахованої
заробітної плати
працюючих інвалідів

574
80

652

651513

651512

651511

651510

65151

Утримано єдиний
соціальний внесок
Утримано єдиний
соціальний внесок із
заробітної плати
найманих працівників у
розмірі відповідно до
класу професійного
ризику виробництва
Утримано єдиний
соціальний внесок із
суми винагород за
виконані роботи (надані
послуги) за цивільноправовими договорами
Утримано єдиний
соціальний внесок із
суми допомоги по
тимчасовій
непрацездатності за
рахунок коштів
роботодавця
Утримано єдиний
соціальний внесок із
суми допомоги по
тимчасовій
непрацездатності за
рахунок коштів Фонду
соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності
За соцiальним
страхуванням

575
81

6524

6523

6522

6521

6520

Нараховано на фонд
оплати працi за
соцiальним
страхуванням з
тимчасової втрати
працездатностi
Утримано з працiвникiв
за соцiальним
страхуванням з
тимчасової втрати
працездатностi
Нараховано на фонд
оплати працi за
соцiальним
страхуванням вiд
нещасного випадку на
виробництвi
Нараховано допомогу
по тимчасовій
непрацездатності за
рахунок Фонду
соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності
Нараховано допомогу
по тимчасовій
непрацездатності,
пов’язану з
травматизмом, за
рахунок Фонду
соціального
страхування від
нещасних випадків

576
82

66

6631

6630

663

662

661

655

6542

6541

6540

654

Розрахунки за
виплатами
працiвникам
Розрахунки за
заробiтною платою
Розрахунки з
депонентами
Розрахунки за iншими
виплатами
Нараховано допомогу з
тимчасової
непрацездатності за
рахунок коштів
роботодавця
Нараховано допомогу
за рахунок коштів
Фонду соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності

За iндивiдуальним
страхуванням
Розрахунки за
медичним
страхуванням
Розрахунки по
обов’язковому
страхуванню
Розрахунки по
добровiльному
страхуванню
За страхуванням майна
Розрахунковий

Пасивний

Виплата заробітної
плати, премій,
допомоги тощо, а
також суми
утриманих податків,
платежів за
виконавчими
документами,
вартість одержаних
матеріалів, продукції
та товарів в рахунок
заробітної плати та
інші утримання із
сум оплати праці
персоналу

Нарахована
працівникам
підприємства
основна та
додаткова заробітна
плата, премії,
допомога за
тимчасовою
непрацездатністю,
інші нарахування

Табель обліку
використання
робочого часу, наряд,
рапорт, розрахунковоплатіжна відомість,
розрахункова
відомість, Реєстр
депонованої
заробітної плати
платіжна відомість,
акт виконаних робіт

577
83

68

67

68101

68100

6810

681

680

672

671

6632

Розрахунки за iншими
операцiями
Розрахунки, пов’язанi з
необоротними
активами та групами
вибуття, утримуваними
для продажу
Розрахунки за авансами
одержаними
Аванси, одержанi за
товари, роботи
(послуги)
Аванси, одержані з
01.04.2011 за товари,
роботи (послуги) від
підприємств,
підпорядкованих
Укрзалізниці
Аванси, одержані з
01.04.2011 за товари,
роботи (послуги) від
інших покупців та
замовників

Розрахунки за іншими
виплатами
Розрахунки з
учасниками
Розрахунки за
нарахованими
дивiдендами
Розрахунки за iншими
виплатами

Розрахунковий
Розрахунковий

Пасивний
Пасивний

Зменшення
(погашення)
заборгованості
підприємства перед
засновниками та
учасниками
товариства, в тому
числі реінвестування
доходів
Погашення, списання
зобов`язань, прямо
повязаних з
необоротними
активами та групами
вибуття,
утримуваними для
продажу, одержаних
від покупців та
замовників авансів,
кредиторської
заборгованості перед
дочірніми
підприємствами,
виділеними на
окремий баланс,
нарахованих
відсотків та
заборгованості
некомерційного
характеру перед
різними кредиторами

Установчий договір,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії

Виписки банку,
накладна, рахунокфактура, акт
виконаних робіт
(наданих послуг),
податкова накладна,
розрахунок (довідка)
бухгалтерії, платіжне
доручення, ВКО

Відображення
збільшення
заборгованості
підприємства перед
засновниками та
учасниками
товариства
Виникнення
зобов`язань, прямо
повязаних з
необоротними
активами та групами
вибуття,
утримуваними для
продажу; одержані
від покупців та
замовників аванси,
кредиторська
заборгованість перед
дочірніми
підпридприємствами
, виробничими
одиницями та
господарствами,
виділеними на
окремий баланс,
нараховані відсотки
та заборгованість
некомерційного
характеру перед
різними
кредиторами

578
84

6811

68105

68104

68103

68102

Аванси, одержані до
01.04.2011 за виробничі
запаси та МШП від
підприємств,
підпорядкованих
Укрзалізниці
Аванси, одержані до
01.04.2011 за товари,
роботи, послуги (крім
виробничих запасів та
МШП) від підприємств,
підпорядкованих
Укрзалізниці
Аванси, одержані до
01.04.2011 за виробничі
запаси та МШП від
інших покупців та
замовників
Аванси, одержані до
01.04.2011 за товари,
роботи, послуги (крім
виробничих запасів та
МШП) від інших
покупців та замовників
Аванси, одержанi за
основнi засоби,
нематерiальнi та iншi
необоротнi матерiальнi
активи (крiм
малоцiнних
необоротних
матерiальних активiв)

579
85

68121

68120

6812

68111

68110

Аванси, одержані за
основні засоби,
нематеріальні та інші
необоротні матеріальні
активи (крім
малоцінних
необоротних
матеріальних активів)
від підприємств,
підпорядкованих
Укрзалізниці
Аванси, одержані за
основні засоби,
нематеріальні та інші
необоротні матеріальні
активи (крім
малоцінних
необоротних
матеріальних активів)
від інших підприємств
та організацій
Аванси, одержанi по
довгострокових
договорах
Аванси, одержані по
довгострокових
договорах від
підприємств,
підпорядкованих
Укрзалізниці
Аванси, одержані по
довгострокових
договорах від інших
підприємств та
організацій

580
86

68150

6815

68141

68140

6814

68131

68130

6813

Аванси, одержанi вiд
нерезидентiв за експорт
робiт (послуг)
Аванси, одержані з
01.04.2011 від
нерезидентів за експорт
робіт (послуг)
Аванси, одержані до
01.04.2011 від
нерезидентів за експорт
робіт (послуг)
Аванси, одержанi вiд
нерезидентiв за
послуги, наданi за
межами України
Аванси, одержані з
01.04.2011 від
нерезидентів за
послуги, надані за
межами України
Аванси, одержані до
01.04.2011 від
нерезидентів за
послуги, надані за
межами України
Аванси, одержанi за
звiльненi вiд
оподаткування операцiї
Аванси, одержані з
01.04.2011 від
нерезидентів за
звільнені від
оподаткування операції

581
87

6832

6831

6830

683

6823

6822

682
6821

68151

Аванси, одержані до
01.04.2011 від
нерезидентів за
звільнені від
оподаткування операції
Внутрiшнi розрахунки
Внутрiшнi розрахунки
між пiдприємствами
основної дiяльностi
залiзничного
транспорту
Внутрiшнi розрахунки
Укрзалiзницi з
пiдприємствами iнших
видiв дiяльностi
залiзничного
транспорту
Внутрiшнi розрахунки з
доходних надходжень
Внутрiшньогосподарсь
кi розрахунки
Розрахунки фiнансовоекономiчної служби з
вiддiлом капiтального
будiвництва залiзницi
Розрахунки фiнансовоекономiчної служби з
вiддiлом облiку
доходних надходжень з
мiсцевих доходiв i
iнших надходжень у
складi виручки
Розрахунки фiнансовоекономiчної служби з
вiддiлом облiку
доходних надходжень з
дебiторської i
кредиторської
заборгованостi

582
88

6837

6836

68351

68350

6835

6834

6833

Розрахунки фiнансовоекономiчної служби з
пiдвiдомчими
пiдроздiлами
Розрахунки дирекцiй
залiзничних перевезень
i галузевих служб з
пiдвiдомчими
пiдроздiлами
Розрахунки мiж
структурними
пiдроздiлами за товари
(роботи, послуги)
Розрахунки між
структурними
підрозділами за надані
товари (роботи,
послуги)
Розрахунки між
структурними
підрозділами за
отримані товари
(роботи, послуги)
Розрахунки мiж
структурними
пiдроздiлами за роботи,
послуги з ремонту
(модернiзацiї) основних
засобiв
Розрахунки
структурних
пiдроздiлiв та галузевих
служб щодо обмiну
подiбними активами

583
89

6853

68521

68520

6852

68511

68510

6851

6850

685

684

6838

Розрахунки мiж
структурними
пiдроздiлами
Укрзалiзницi
Розрахунки за
нарахованими
вiдсотками
Розрахунки з iншими
кредиторами
Розрахунки за
операцiями
некомерцiйного
характеру
Розрахунки за житловокомунальнi послуги
Розрахунки за житловокомунальні послуги з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки за житловокомунальні послуги з
іншими
підприємствами та
організаціями
Розрахунки з
орендодавцями
Розрахунки з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки з іншими
орендодавцями
Розрахунки за
виконавчими
документами

584
90

69

692

6911

6910

691

6857

68562

68561

68560

6856

6855

6854

Розрахунки з
працiвниками за паливо
Розрахунки за
мiжнароднi
перевезення
Розрахунки за iншими
операцiями
Розрахунки за іншими
операціями з
підприємствами,
підпорядкованими
Укрзалізниці
Розрахунки за іншими
операціями з іншими
підприємствами та
організаціями
Розрахунки за
транспортування та
інші послуги за
необоротними
активами
Вилучено
Доходи майбутнiх
перiодiв
Авансовi оренднi
платежi
Авансові орендні
платежі, одержані з
01.04.2011
Авансові орендні
платежі, одержані до
01.04.2011
Передплата на
перiодичнi видання

Звітно-розподільчий

Пасивний

Списання доходів
майбутніх періодів на
відповідні рахунки
обліку доходів та
включення до складу
доходів звітного
періоду

Суми одержаних
доходів майбутніх
періодів

Довідка (розрахунок)
бухгалтерії, ПКО,
виписка банку

585
91

6951

6950

695

6941

6940

694

6931

6930

693

6921

6920

Передплата на
періодичні видання,
одержана з 01.04.2011
Передплата на
періодичні видання,
одержана до 01.04.2011
Платежi за майбутнi
перевезення
Платежі за майбутні
перевезення, одержані з
01.04.2011
Платежі за майбутні
перевезення, одержані
до 01.04.2011
Абонентна плата за
користування засобами
зв’язку
Абонентна плата за
користування засобами
зв’язку, одержана з
01.04.2011
Абонентна плата за
користування засобами
зв’язку, одержана до
01.04.2011
Іншi доходи майбутнiх
перiодiв
Інші доходи майбутніх
періодів, одержані з
01.04.2011
Інші доходи майбутніх
періодів, одержані до
01.04.2011

586
92

70

7031

70301

70300

7030

703

702

701

Дохiд вiд пасажирських
перевезень у
внутрiшньому (крiм
примiського) та
мiжнародному
сполученнях
Дохiд вiд пасажирських
перевезень у
внутрiшньому (крiм
примiського) та
мiжнародному
сполученнях залiзницi
Дохiд вiд пасажирських
перевезень у
внутрiшньому (крiм
примiського) та
мiжнародному
сполученнях
пiдроздiлiв залiзницi
Дохiд вiд пасажирських
перевезень у
примiському
сполученнi

Клас 7. Доходи і
результати діяльності
Доходи вiд реалiзацiї
Дохiд вiд реалiзацiї
готової продукцiї
Дохiд вiд реалiзацiї
товарiв
Дохiд вiд реалiзацiї
робiт i послуг
Доходів

Небалансовий

Належна сума
непрямих податків
(акцизного збору,
податку на додану
вартість та інших,
передбачених
законодавством)

Збільшення
(одержання) доходу

Рахунок-фактура, акт
виконаних робіт
(наданих послуг),
накладна, податкова
накладна, договори
купівлі-продажу,
розрахунок (довідка)
бухгалтерії

587
93

7034

70331

70330

7033

70322

70321

70320

7032

70311

70310

Дохiд вiд пасажирських
перевезень у
примiському
сполученнi залiзницi
Дохiд вiд пасажирських
перевезень у
примiському
сполученнi пiдроздiлiв
залiзницi
Дохiд вiд вантажних
перевезень
Дохiд вiд вантажних
перевезень залiзницi
Дохiд вiд вантажних
перевезень пiдроздiлiв
залiзницi
Дохiд вiд вантажних
перевезень iнших
пiдприємств
Укрзалiзницi
Дохiд вiд утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
Дохiд вiд утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
залiзницi
Дохiд вiд утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
пiдроздiлiв залiзницi
Дохiд вiд надання
послуг локомотивної
тяги (в пасажирському
та вантажному русi)

588
94

70520

7052

7051

7050

704
705

70351

70350

7035

70341

70340

Дохiд вiд надання
послуг локомотивної
тяги (в пасажирському
та вантажному русi)
залiзницi
Дохiд вiд надання
послуг локомотивної
тяги (в пасажирському
та вантажному русi)
пiдроздiлiв залiзницi
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
рухомого складу
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
рухомого складу
залiзницi
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
рухомого складу
пiдроздiлiв залiзницi
Вирахування з доходу
Дохiд вiд реалiзацiї
робiт i послуг
допомiжного
виробництва
Дохiд вiд вантажної та
комерцiйної роботи
Дохiд матерiальнотехнiчного
забезпечення
Дохiд господарства
станцiй i вокзалiв
Дохiд господарства
станцiй

589
95

70566

70565

70564

70563

70562

70561

70560

7056

7054

7053

70521

Дохiд господарства
вокзалiв
Дохiд вiд транспортноекспедицiйних операцiй
Дохiд вiд
обслуговування
пасажирiв
Дохiд вiд реалiзацiї
електроенергiї
Дохiд вiд реалiзацiї
електроенергiї
пiдроздiлам своєї
залiзницi
Дохiд вiд реалiзацiї
електроенергiї iншим
пiдприємствам
залiзничного
транспорту
Дохiд вiд реалiзацiї
електроенергiї
населенню та
населеним пунктам
Дохiд з наданих
субсидiй населенню
Дохiд вiд компенсацiї
пiльг населенню
Дохiд вiд реалiзацiї
електроенергiї
стороннiм транспорту
споживачам, крiм
населення та населеним
пунктам
Дохiд вiд передачi
електроенергiї в мережi
Обленерго

590
96

70601

70600

7060

706

70592

70591

70590

7059

7058

7057

Дохiд вiд iншого
промислового
виробництва
Дохiд вiд експлуатацiї
автотранспорту
Дохiд вiд iнших робiт i
послуг допомiжного
виробництва
Дохiд вiд надання
послуг з приєднання
електроустановок
замовника до
електричних мереж
Дохiд вiд iнших робiт i
послуг допомiжного
виробництва
Дохiд вiд виконання
будiвельно-монтажних
робiт
Дохiд вiд реалiзацiї
робiт i послуг основної
дiяльностi на сторону
Дохiд вiд надання
послуг з утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
Дохід від надання
послуг з утримання та
експлуатації об’єктів
інфраструктури
Дохід від реалізації
послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення

591
97

70620

7062

7061

706012

706011

706010

Дохід від реалізації
послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення
підрозділам своєї
залізниці
Дохід від реалізації
послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення іншим
підприємствам
залізничного
транспорту
Дохід від реалізації
послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення
стороннім споживачам
Дохiд вiд надання
послуг локомотивної
тяги (в пасажирському
та вантажному русi)
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
вантажних вагонiв
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
вантажних вагонiв
iнших пiдприємств
залiзничного
транспорту

592
98

707

70641

70640

7064

70631

70630

7063

70621

Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
вантажних вагонiв на
сторону
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
пасажирських вагонiв
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
пасажирських вагонiв
iнших пiдприємств
залiзничного
транспорту
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
пасажирських вагонiв
на сторону
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
локомотивiв
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
локомотивiв iнших
пiдприємств
залiзничного
транспорту
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
локомотивiв на сторону
Дохiд вiд виконання
довгострокових
договорiв

593
99

71

711

710

7093

7092

7091

7090

709

7081

7080

708

Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
основних засобiв i
модернiзацiї колiї та
штучних споруд iншим
пiдприємствам та на
сторону
Дохiд вiд надання
послуг з ремонту
основних засобiв
Дохiд вiд надання
послуг з модернiзацiї
колiї та штучних
споруд
Дохiд вiд реалiзацiї
робiт i послуг iнших
видiв економiчної
дiяльностi
Дохiд вiд будiвництва
об’єктiв
iнфраструктури
Дохiд вiд науководослiдних та дослiдноконструкторських робiт
Дохiд вiд утримання
соцiальної сфери
Дохiд вiд iнших видiв
дiяльностi
Інший операцiйний
дохiд
Дохiд вiд первiсного
визнання та вiд змiни
вартостi активiв, якi
облiковуються за
справедливою вартiстю
Дохiд вiд купівліпродажу iноземної
валюти

Доходів

Небалансовий

Суми непрямих
податків (податку на
додану вартість,
акцизного збору та
інших зборів) та
списання в порядку
закриття на рахунок
79 «Фінансові
результати»

Збільшення
(одержання) доходу

Рахунок-фактура,
договори купівліпродажу, товарнотранспортна
накладна, ПКО,
виписка банку,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії, податкова
накладна

594
100

7140

714

7132

7130

713

7126

7125

7124

7123

7122

7121

7120

712

Дохiд вiд реалiзацiї
iнших оборотних
активiв
Дохiд вiд реалiзацiї
iнших оборотних
активiв
Дохiд вiд реалiзацiї
нематерiальних активiв
Дохiд вiд реалiзацiї
виробничих основних
засобiв
Дохiд вiд реалiзацiї
невиробничих
основних засобiв
Дохiд вiд реалiзацiї
iнших необоротних
матерiальних активiв
Дохiд вiд реалiзацiї
незавершеного
будiвництва
Дохiд вiд реалiзацiї
довгострокових
бiологiчних активiв
Дохiд вiд операцiйної
оренди активiв
Дохiд вiд операцiйної
оренди активiв
Дохiд вiд операцiйної
оренди iнвестицiйної
нерухомостi
Дохiд вiд операцiйної
курсової рiзницi
Дохiд вiд курсової
рiзницi грошових
коштiв

595
101

71536

71535

71534

71533

71532

71531

71530

7153

7152

7151

7150

715

7141

Дохiд вiд курсової
рiзницi iнших
монетарних статей
Одержанi штрафи, пенi,
неустойки
Штрафи за
невиконання
вiдповiдального плану
перевезень
Іншi штрафи,
передбаченi Статутом
залiзниць України
Штраф за неочищені
вагони (контейнери)
Іншi штрафи, пенi,
неустойки
Штрафи за порушення
господарських
договорів
Пені за порушення
господарських
договорів
Відшкодовані штрафи
по платежах в бюджет
Відшкодовані пені по
платежах в бюджет
Відшкодовані штрафи
до інших державних
цільових фондів
Відшкодовані пені до
інших державних
цільових фондів
Інші штрафи, пені,
неустойки

596
102

7182

7181

7180

718

717

7163

7162

7161

7160

716

7154

Штраф за прострочку в
доставцi вантажiв
Вiдшкодування ранiше
списаних активiв
Вiдшкодування ранiше
нарахованого резерву
сумнiвних боргiв
Вiдшкодування нестач i
втрат вiд псування
цiнностей
Вiдшкодування ранiше
списаних безнадiйних
боргiв
Вiдшкодування ранiше
списаних активiв
Дохiд вiд списання
кредиторської
заборгованостi
Дохiд вiд безоплатно
одержаних оборотних
активiв
Дохiд вiд цiльового
фiнансування та
цiльового надходження
на утримання
Укрзалiзницi
Дохiд вiд цiльового
фiнансування i
цiльового надходження
з бюджету та
позабюджетних фондiв
Дохiд вiд iншого
цiльового фiнансування
i iнших цiльових
надходжень

597
103

71952

71951

71950

7195

7194

71932

71931

71930

7193

7191
7192

7190

719

7183

Дохiд вiд безоплатно
одержаних оборотних
активiв
Іншi доходи вiд
операцiйної дiяльностi
Дохiд житлового
господарства
Дохiд гуртожиткiв
Дохiд комунального
господарства
Дохiд оздоровчих та
спортивно-культурних
закладiв
Дохiд оздоровчих
закладiв
Дохiд спортивних
закладiв
Дохiд культурних
закладiв
Дохiд вiд послуг,
наданих страховим
компанiям
Іншi доходи вiд
операцiйної дiяльностi
Доходи вiд компенсацiї
збиткiв по
незбережених
перевезеннях
Дохiд вiд
оприбуткування ранiше
не врахованих
оборотних активiв
Дохiд вiд отриманих
вiдсоткiв банку ( не
пов’язаних з
фiнансовою дiяльнiстю)

598
104

72

722

721

7196

71959

71958

71957

71956

71955

71954

71953

Доходи вiд
приватизацiї
Дохiд з дисконту по
вексельних операцiях
Дохiд вiд
вiдшкодування
понесених збиткiв,
пов’язаних з
операцiйною
дiяльнiстю
Дохiд вiд надання
безкоштовних разових
квиткiв для особистих
потреб працiвникiв
Дохiд вiд надання
безкоштовних разових
квиткiв для особистих
потреб не працiвникiв
Доходи вiд надання
безкоштовних
примiських квиткiв
працiвникам залiзницi
Іншi доходи вiд
операцiйної дiяльностi
Дохiд з наданих
субсидiй (пiльг)
населенню з
комунальних платежiв
Дохiд вiд участi в
капiталi
Дохiд вiд iнвестицiй в
асоцiйованi
пiдприємства
Дохiд вiд спiльної
дiяльностi
Доходів

Небалансовий

Списання в порядку
закриття на рахунок
79 «Фінансові
результати»

Збільшення
(одержання) доходу

Розрахунок (довідка)
бухгалтерії, акт
переоцінки, рахунок,
платіжне доручення

599
105

74

73

74600

7460

746

7451

7450

745

744

742

741

731
732
733

723

Іншi доходи
Дохiд вiд реалiзацiї
фiнансових iнвестицiй
Дохiд вiд вiдновлення
корисностi активiв
Дохiд вiд неоперацiйної
курсової рiзницi
Дохiд вiд безоплатно
одержаних активiв
Дохід від безоплатно
одержаних активів, з
оприбуткування яких
виникає дохід у
податковому обліку
Дохід від безоплатно
одержаних активів, з
оприбуткування яких
доходу у податковому
обліку не виникає
Іншi доходи вiд
звичайної дiяльностi
Дохiд вiд лiквiдацiї
необоротних активiв
Дохiд вiд лiквiдацiї
власних вантажних
вагонiв на своїй
залiзницi

Іншi фiнансовi доходи
Дивiденди одержанi
Вiдсотки одержанi
Іншi доходи вiд
фiнансових операцiй

Визнана сума
доходу

Збільшення
(одержання) доходу

Списання
кредитового обороту
на рахунок 79
"Фінансові
результати"
Належна сума
непрямих податків
(акцизного збору,
податку на додану
вартість та інших,
передбачених
законодавством) та
списання в порядку
закриття на рахунок
79 "Фінансові
результати"

Небалансовий
Небалансовий

Дохiд вiд iнвестицiй в
дочiрнi пiдприємства

Доходів
Доходів

Акт переоцінки,
платіжне доручення,
ПКО, виписка банку

Розрахунок (довідка)
бухгалтерії, акт
переоцінки, рахунок,
платіжне доручення

600
106

7462

74616

74615

74614

74611

74610

7461

74602

74601

Дохiд вiд лiквiдацiї
власних вантажних
вагонiв на iншiй
залiзницi
(пiдприємствi)
Дохiд вiд лiквiдацiї
iнших необоротних
активiв
Іншi доходи вiд
звичайної дiяльностi
Дохiд вiд
оприбуткування ТМЦ
при ремонтi
виробничих основних
засобiв на своїй
залiзницi
Дохiд вiд
оприбуткування ранiше
не врахованих
необоротних активiв
Іншi доходи вiд
звичайної дiяльностi
Дохiд вiд
оприбуткування ТМЦ
при ремонтi
виробничих основних
засобiв на iншiй
залiзницi
(пiдприємствi)
Доходи від компенсації
втрачених необоротних
активів
Дохiд вiд дооцiнки
необоротних активiв i
фiнансових iнвестицiй,
ранiше уцiнених

601
107

79

75

7912

79111

79110

7911

7910

791

752

7511

7510

751

Надзвичайнi доходи
Вiдшкодування збиткiв
вiд надзвичайних подiй
Вiдшкодування збиткiв
вiд стихiйного лиха
Вiдшкодування збиткiв
вiд техногенних
катастроф i аварiй
Іншi надзвичайнi
доходи
Фiнансовi результати
Результат операцiйної
дiяльностi
Результат операцiйної
дiяльностi
Фiнансовий результат
вiд лiцензiйної
дiяльностi з передачi та
постачання електричної
енергiї
Фiнансовий результат
вiд лiцензiйної
дiяльностi з передачi
електричної енергiї
мiсцевими
(локальними)
електромережами
Фiнансовий результат
вiд лiцензiйної
дiяльностi з постачання
електричної енергiї
Фінансовий результат
від ліцензійної
діяльності з
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Визнана сума
відшкодування,
зокрема, від
страхових
організацій

Суми в порядку
закриття рахунків
обліку доходів

Списання в порядку
закриття на рахунок
79 «Фінансові
результати»

Суми в порядку
закриття рахунків
обліку витрат

Доходів
Результативний

Небалансовий
Активно-пвсивнийй

Розрахунок (довідка)
бухгалтерії

Платіжне доручення,
виписка банку,
розрахунок (довідка)
бухгалтерії

602
108

90

903

9022

9021

9020

902

901

794

793

792

Результат фiнансових
операцiй
Результат iншої
звичайної дiяльностi
Результат
надзвичайних подiй
Клас 9. Витрати
діяльності
Собiвартiсть
реалiзацiї
Собiвартiсть
реалiзованої готової
продукцiї
Собiвартiсть
реалiзованих товарiв
Собiвартiсть
реалiзованих товарiв
вiд лiцензiйної
дiяльностi з передачi
електричної енергiї
мiсцевими
(локальними)
електромережами
Собiвартiсть
реалiзованих товарiв
вiд лiцензiйної
дiяльностi з постачання
електричної енергiї
Собiвартiсть
реалiзованих товарiв
Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг
Витратний

Небалансовий

Собівартість
реалізованих готової
продукції, товарів,
робіт, послуг

Списання на
рахунок 79
"Фінансові
результати"

Довідка (розрахунок)
бухгалтерії

603
109

904

9035

9034

9033

9032

9031

9030

Собiвартiсть
реалiзованих послуг з
пасажирських
перевезень у
внутрiшньому (крiм
примiського) та
мiжнародному
сполученнях
Собiвартiсть
реалiзованих послуг з
пасажирських
перевезень у
примiському
сполученнi
Собiвартiсть
реалiзованих послуг з
вантажних перевезень
Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг з утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
(перевезення)
Собiвартiсть
реалiзованих робiт з
надання послуг
локомотивної тяги (в
пасажирському та
вантажному русi)
(перевезення)
Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг з ремонту
рухомого складу
(перевезення)
Страховi виплати

604
110

906

9053

9052

9051

90501

90500

9050

905

Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг на сторону
Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг з утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
Собівартість
реалізованих робіт і
послуг з утримання та
експлуатації об’єктів
інфраструктури
Собівартість
реалізованих послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення
Собiвартiсть
реалiзованих робiт з
надання послуг
локомотивної тяги (в
пасажирському та
вантажному русi)
Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг з ремонту
рухомого складу
Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг з допомiжної
дiяльностi
Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг з iнших видiв
економiчної дiяльностi

605
111

91

9111

9110

911

9063

9062

9061

9060

Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг з будiвництва
об’єктiв
iнфраструктури
Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг з науководослiдної та дослiдноконструкторської
роботи
Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг з утримання
соцiальної сфери
Собiвартiсть
реалiзованих робiт i
послуг з iнших видiв
дiяльностi
Загальновиробничi
витрати
Загальновиробничi
витрати з перевезень
Загальновиробничi
витрати з пасажирських
перевезень у
внутрiшньому (крiм
примiського) та
мiжнародному
сполученнях
Загальновиробничi
витрати з пасажирських
перевезень у
примiському
сполученнi
Витрат, збірно-розподільчий

Небалансовий

Сума визнаних вират
повязаних з
організацією
виробництва

Списання на
рахунок витрат, які
прямо включаються
до виробничої
собівартості
продукції, в сумі
виробничих
накладних витрат

Накладна, ВКО,
виписка банку,
рахунок,
розрахунковоплатіжна відомість,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії

606
112

911306

911305

911303
911304

911302

911301

911300

91130

9113

9112

91111

91110

Господарство
приміських
пасажирських
перевезень
Пасажирське
господарство
Загальновиробничi
витрати з вантажних
перевезень
Загальновиробничi
витрати з утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
Загальновиробничi
витрати з утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
Пасажирське
господарство
Господарство
примiських
пасажирських
перевезень
Господарство
вантажної та
комерцiйної роботи
Вагонне господарство
Господарство
перевезень
Господарство
матерiально-технiчного
забезпечення
Колiйне господарство

607
113

9114

91132

911313

911312

911311

911310

91131

911309

911308

911307

Господарство
будiвельно-монтажних
робiт та цивiльних
споруд
Господарство
автоматики,
телемеханiки та зв’язку
Господарство
електропостачання
Загальновиробничi
витрати з утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
Дирекцiї залiзничних
перевезень та iншi
органiзацiйно-правовi
форми
Управлiння залiзниць
та пiдроздiли, що їм
пiдпорядкованi
Пiдприємства, що
пiдпорядкованi
Укрзалiзницi
Локомотивне
господарство
Загальновиробничі
витрати, пов’язані з
наданням послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення
Загальновиробничi
витрати з надання
послуг локомотивної
тяги (в пасажирському
та вантажному русi)

608
114

91163

91162

91161

91160

9116

91152

91151

91150

9115

Загальновиробничi
витрати з ремонту
рухомого складу
Загальновиробничі
витрати з ремонту
власного рухомого
складу
Загальновиробничі
витрати з ремонту
рухомого складу інших
підприємств
залізничного
транспорту
Загальновиробничі
витрати з ремонту
рухомого складу на
сторону
Загальновиробничі
витрати управлінь
залізниць
Загальновиробничі
витрати пасажирської
служби
Загальновиробничі
витрати служби
приміських
пасажирських
перевезень
Загальновиробничі
витрати служби
комерційної роботи та
маркетинг
Загальновиробничі
витрати служби
перевезень

609
115

91172

91171

91170

9117

91169

91168

91167

91166

91165

91164

Загальновиробничі
витрати служби
локомотивного
господарства
Загальновиробничі
витрати служби
вагонного господарства
Загальновиробничі
витрати служби колії
Загальновиробничі
витрати служби
будівельно-монтажних
робіт і цивільних
споруд
Загальновиробничі
витрати служби
сигналізації та зв’язку
Загальновиробничі
витрати служби
електропостачання
Загальновиробничі
витрати управлінь
залізниць
Загальновиробничі
витрати служби
матеріально-технічного
забезпечення
Загальновиробничі
витрати служби
воєнізованої охорони
Загальновиробничі
витрати апарату
управління залізниці та
інших служб (крім
галузевих)

610
116

91212

91211

91210

9121

91201

91200

9120

912

Загальновиробничi
витрати з допомiжної
дiяльностi
Загальновиробничi
витрати з допомiжної
дiяльностi, пов’язанi з
передачею та
постачанням
електричної енергiї
Загальновиробничi
витрати з допомiжної
дiяльностi, пов’язанi з
передачею електричної
енергiї мiсцевими
(локальними)
електромережами
Загальновиробничi
витрати з допомiжної
дiяльностi, пов’язанi з
постачанням
електричної енергiї
Загальновиробничi
витрати з допомiжної
дiяльностi
Загальновиробничi
витрати з допомiжного
промислового
виробництва
Загальновиробничi
витрати паливного
господарства
Загальновиробничi
витрати господарства
матерiально-технiчного
забезпечення

611
117

91221

91220

9122

91219

91218

91217

91216

91215

91214

91213

Загальновиробничi
витрати господарства
вантажної та
комерцiйної роботи
Загальновиробничi
витрати з транспортноекспедицiйних операцiй
Загальновиробничi
витрати з
обслуговування
пасажирiв
Загальновиробничi
витрати господарства
станцiй
Загальновиробничi
витрати господарства
вокзалiв
Загальновиробничi
витрати з модернiзацiї
колiї та штучних
споруд
Загальновиробничi
витрати сiльського
господарства
Загальновиробничi
витрати з допомiжної
дiяльностi
Загальновиробничi
витрати господарства
лiсозахисних
насаджень
Загальновиробничi
витрати
автотранспортного
господарства

612
118

913

91230

9123

91229

91228

91227

91226

91225

91224

91223

91222

Загальновиробничi
витрати торгiвлi
Загальновиробничi
витрати громадського
харчування
Загальновиробничi
витрати вагонiвресторанiв
Загальновиробничi
витрати з будiвельномонтажних робiт
Загальновиробничi
витрати з ремонту
основних засобiв iншим
пiдприємствам та на
сторону
Загальновиробничi
витрати з мiжнародних
перевезень
Загальновиробничi
витрати лабораторiй
залiзниць
Загальновиробничi
витрати з послуг,
пов’язаних з охороною
Загальновиробничi
витрати з допомiжної
дiяльностi
Загальновиробничi
витрати з iнших видiв
робiт по всiх
господарствах
Загальновиробничi
витрати з iнших видiв
економiчної дiяльностi

613
119

92

9212

9211

9210

921

9133

9132

9131

9130

Загальновиробничi
витрати з будiвництва
об’єктiв
iнфраструктури
Загальновиробничi
витрати з науководослiдної та дослiдноконструкторської
роботи
Загальновиробничi
витрати з утримання
соцiальної сфери
Загальновиробничi
витрати з iнших видiв
дiяльностi
Адмiнiстративнi
витрати
Адмiнiстративнi
витрати з перевезень
Адмiнiстративнi
витрати з пасажирських
перевезень у
внутрiшньому (крiм
примiського) та
мiжнародному
сполученнях
Адмiнiстративнi
витрати з пасажирських
перевезень у
примiському
сполученнi
Адмiнiстративнi
витрати з вантажних
перевезень

Витрат

Небалансовий

Сума визнаних вират
повязаних з
організацією
виробництва

Списання на
рахунок витрат, які
прямо включаються
до виробничої
собівартості
продукції, в сумі
виробничих
накладних витрат

Накладна, ВКО,
виписка банку,
рахунок,
розрахунковоплатіжна відомість,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії

614
120

92131

921309

921308

921306
921307

921305

921303
921304

921302

921301

921300

92130

9213

Адмiнiстративнi
витрати з утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
Адмiнiстративнi
витрати з утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
Пасажирське
господарство
Господарство
примiських
пасажирських
перевезень
Господарство
вантажної та
комерцiйної роботи
Вагонне господарство
Господарство
перевезень
Господарство
матерiально-технiчного
забезпечення
Колiйне господарство
Господарство
будiвельно-монтажних
робiт та цивiльних
споруд
Господарство
автоматики,
телемеханiки та зв’язку
Господарство
електропостачання
Адмiнiстративнi
витрати з утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури

615
121

92151

92150

9215

9214

92132

921313

921312

921311

921310

Дирекцiї залiзничних
перевезень та iншi
органiзацiйно-правовi
форми
Управлiння залiзниць
та пiдроздiли, що їм
пiдпорядкованi
Пiдприємства, що
пiдпорядкованi
Укрзалiзницi
Локомотивне
господарство
Адміністративні
витрати, пов’язані з
наданням послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення
Адмiнiстративнi
витрати з надання
послуг локомотивної
тяги (в пасажирському
та вантажному русi)
Адмiнiстративнi
витрати з ремонту
рухомого складу
Адміністративні
витрати з ремонту
власного рухомого
складу
Адміністративні
витрати з ремонту
рухомого складу інших
підприємств
залізничного
транспорту

616
122

92167

92166

92165

92164

92163

92162

92161

92160

9216

92152

Адміністративні
витрати з ремонту
рухомого складу на
сторону
Адмiнiстративнi
витрати управлiнь
залiзниць
Адміністративні
витрати пасажирської
служби
Адміністративні
витрати служби
приміських
пасажирських
перевезень
Адміністративні
витрати служби
комерційної роботи та
маркетингу
Адміністративні
витрати служби
перевезень
Адміністративні
витрати служби
локомотивного
господарства
Адміністративні
витрати служби
вагонного господарства
Адміністративні
витрати служби колії
Адміністративні
витрати служби
будівельно-монтажних
робіт і цивільних
споруд

617
123

92200

9220

922

92172

92171

92170

9217

92169

92168

Адміністративні
витрати служби
сигналізації та зв’язку
Адміністративні
витрати служби
електропостачання
Адміністративні
витрати управлінь
залізниць
Адміністративні
витрати служби
матеріально-технічного
забезпечення
Адміністративні
витрати служби
воєнізованої охорони
Адміністративні
витрати апарату
управління залізниці та
інших служб (крім
галузевих)
Адмiнiстративнi
витрати з допомiжної
дiяльностi
Адмiнiстративнi
витрати з допомiжної
дiяльностi, пов’язанi з
передачею та
постачанням
електричної енергiї
Адмiнiстративнi
витрати з допомiжної
дiяльностi, пов’язанi з
передачею електричної
енергiї мiсцевими
(локальними)
електромережами

618
124

92216

92215

92214

92213

92212

92211

92210

9221

92201

Адмiнiстративнi
витрати з допомiжної
дiяльностi, пов’язанi з
постачанням
електричної енергiї
Адмiнiстративнi
витрати з допомiжної
дiяльностi
Адмiнiстративнi
витрати з допомiжного
промислового
виробництва
Адмiнiстративнi
витрати паливного
господарства
Адмiнiстративнi
витрати господарства
матерiально-технiчного
забезпечення
Адмiнiстративнi
витрати господарства
вантажної та
комерцiйної роботи
Адмiнiстративнi
витрати з транспортноекспедицiйних операцiй
Адмiнiстративнi
витрати з
обслуговування
пасажирiв
Адмiнiстративнi
витрати господарства
станцiй

619
125

92226

92225

92224

92223

92222

92221

92220

9222

92219

92218

92217

Адмiнiстративнi
витрати господарства
вокзалiв
Адмiнiстративнi
витрати з модернiзацiї
колiї та штучних
споруд
Адмiнiстративнi
витрати сiльського
господарства
Адмiнiстративнi
витрати з допомiжної
дiяльностi
Адмiнiстративнi
витрати господарства
лiсозахисних
насаджень
Адмiнiстративнi
витрати
автотранспортного
господарства
Адмiнiстративнi
витрати торгiвлi
Адмiнiстративнi
витрати громадського
харчування
Адмiнiстративнi
витрати вагонiвресторанiв
Адмiнiстративнi
витрати з будiвельномонтажних робiт
Адмiнiстративнi
витрати з ремонту
основних засобiв iншим
пiдприємствам та на
сторону

620
126

9233

9232

9231

9230

923

92230

9223

92229

92228

92227

Адмiнiстративнi
витрати з мiжнародних
перевезень
Адмiнiстративнi
витрати лабораторiй
залiзниць
Адмiнiстративнi
витрати з послуг,
пов’язаних з охороною
Адмiнiстративнi
витрати з допомiжної
дiяльностi.
Адмiнiстративнi
витрати з iнших видiв
робiт по всiх
господарствах
Адмiнiстративнi
витрати з iнших видiв
економiчної дiяльностi
Адмiнiстративнi
витрати з будiвництва
об’єктiв
iнфраструктури
Адмiнiстративнi
витрати з науководослiдної та дослiдноконструкторської
роботи
Адмiнiстративнi
витрати з утримання
соцiальної сфери
Адмiнiстративнi
витрати з iнших видiв
дiяльностi

621
127

93

931302

931301

931300

93130

9313

9312

9311

9310

931

Витрати на збут
Витрати на збут з
перевезень
Витрати на збут з
пасажирських
перевезень у
внутрiшньому (крiм
примiського) та
мiжнародному
сполученнях
Витрати на збут з
пасажирських
перевезень у
примiському
сполученнi
Витрати на збут з
вантажних перевезень
Витрати на збут з
утримання та
експлуатацiї об'єктiв
iнфраструктури
Витрати на збут з
утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
Пасажирське
господарство
Господарство
примiських
пасажирських
перевезень
Господарство
вантажної та
комерцiйної роботи

Витрат

Небалансовий

Сума визнаних вират
повязаних з
організацією
виробництва

Списання в порядку
закриття дебетових
оборотів на рахунок
79 "Фінансові
результати"

Накладна, ВКО,
виписка банку,
рахунок,
розрахунковоплатіжна відомість,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії

622
128

9314

931313

931312

931311

931310

93131

931309

931308

931306
931307

931305

931303
931304

Вагонне господарство
Господарство
перевезень
Господарство
матерiально-технiчного
забезпечення
Колiйне господарство
Господарство
будiвельно-монтажних
робiт та цивiльних
споруд
Господарство
автоматики,
телемеханiки та зв’язку
Господарство
електропостачання
Витрати на збут з
утримання та
експлуатацiї об’єктiв
iнфраструктури
Дирекцiї залiзничних
перевезень та iншi
органiзацiйно-правовi
форми
Управлiння залiзниць
та пiдроздiли, що їм
пiдпорядкованi
Пiдприємства, що
пiдпорядкованi
Укрзалiзницi
Локомотивне
господарство
Витрати на збут з
надання послуг
локомотивної тяги (в
пасажирському та
вантажному русi)

623
129

93218

93217

93216

93215

93214

93213

93212

93211

93210

9321

932

9316

9315

Витрати на збут з
ремонту рухомого
складу
Витрати на збут
управлiнь залiзниць
Витрати на збут з
допомiжної дiяльностi
Витрати на збут з
допомiжної дiяльностi
Витрати на збут з
допомiжного
промислового
виробництва
Витрати на збут
паливного господарства
Витрати на збут
господарства
матерiально-технiчного
забезпечення
Витрати на збут
господарства вантажної
та комерцiйної роботи
Витрати на збут з
транспортноекспедицiйних операцiй
Витрати на збут з
обслуговування
пасажирiв
Витрати на збут
господарства станцiй
Витрати на збут
господарства вокзалiв
Витрати на збут
господарства
електропостачання

624
130

93229

93228

93227

93226

93225

93224

93223

93222

93221

93220

9322

93219

Витрати на збут
сiльського
господарства
Витрати на збут з
допомiжної дiяльностi
Витрати на збут
господарства
лiсозахисних
насаджень
Витрати на збут
автотранспортного
господарства
Витрати на збут
торгiвлi
Витрати на збут
громадського
харчування
Витрати на збут
вагонiв-ресторанiв
Витрати на збут з
будiвельно-монтажних
робiт
Витрати на збут з
ремонту основних
засобiв iншим
пiдприємствам та на
сторону
Витрати на збут з
мiжнародних
перевезень
Витрати на збут
лабораторiй залiзниць
Витрати на збут з
iнших видiв робiт по
всiх господарствах

625
131

94

9434

9433

9432

9431

9430

943

942

941

940

Іншi витрати
операцiйної дiяльностi
Витрати вiд первiсного
визнання та вiд змiни
вартостi активiв, якi
облiковуються за
справедливою вартiстю
Витрати на
дослiдження i розробки
Витрати на купівлюпродаж iноземної
валюти
Собiвартiсть
реалiзованих
виробничих запасiв
Облiкова вартiсть
реалiзованих
старопридатних
виробничих запасiв,
металобрухту
Вартiсть ремонту
старопридатних
виробничих запасiв
Собiвартiсть
реалiзованих
виробничих запасiв
Собiвартiсть
реалiзованих
нематерiальних активiв
та групи вибуття,
утримуваних для
продажу
Собiвартiсть
реалiзованих
виробничих основних
засобiв та групи
вибуття, утримуваних
для продажу

Витрат

Небалансовий

Суиа визнаних
витрат

Списання на
рахунок 79
"Фінансові
результати"

Накладна, ВКО,
виписка банку,
рахунок,
розрахунковоплатіжна відомість,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії

626
132

9450

945

9443

9440

944

9438

9437

9436

9435

Собiвартiсть
реалiзованих
невиробничих
основних засобiв та
групи вибуття,
утримуваних для
продажу
Собiвартiсть
реалiзованих iнших
необоротних активiв та
групи вибуття,
утримуваних для
продажу
Собiвартiсть
реалiзованого
незавершеного
будiвництва та групи
вибуття, утримуваних
для продажу
Собiвартiсть
реалiзованих
довгострокових
бiологiчних активiв
Сумнiвнi та безнадiйнi
борги
Нарахування резерву
сумнiвних боргiв
Списання безнадійної
дебіторської
заборгованості
Втрати вiд операцiйної
курсової рiзницi
Втрати з операцiйної
курсової рiзницi з
грошових коштiв

627
133

94826

94825

94824

94823

94822

94821

94820

9482

9481

9480

948

947

946

9451

Втрати з операцiйної
курсової рiзницi iз
зобов’язань
Втрати вiд знецiнення
запасiв
Нестачi i втрати вiд
псування цiнностей
Визнанi штрафи, пенi,
неустойки
Штраф за невиконання
вiдповiдального плану
перевезень
Штраф за прострочку в
доставцi вантажiв
Іншi штрафи, пенi,
неустойки
Штрафи за порушення
господарських
договорів
Пені за порушення
господарських
договорів
Штрафи по платежах в
бюджет
Пені по платежах в
бюджет
Штрафи до інших
державних цільових
фондів
Пені до інших
державних цільових
фондів
Штраф за неочищені
вагони (контейнери)

628
134

9497

9496

9495

94942

94940

9494

94932

94931

94930

9493

9492

9491

9490

949

Іншi витрати
операцiйної дiяльностi
Витрати житлового
господарства
Витрати на утримання
гуртожиткiв
Витрати комунального
господарства
Витрати оздоровчого та
спортивно-культурного
характеру
Витрати оздоровчого
характеру
Витрати спортивного
характеру
Витрати культурного
характеру
Витрати по операцiйнiй
орендi основних засобiв
Витрати по операцiйнiй
орендi основних засобiв
Витрати по операцiйнiй
орендi iнвестицiйної
нерухомостi
Витрати на
здешевлення
побутового палива,
вiдпущеного
непрацюючим
Вiдрахування на
утримання
Укрзалiзницi
Витрати по
незбережених
перевезеннях

629
135

95

95100

951
9510

94993

94992

94991

9499
94990

9498

Витрати на
попереджувальнi
заходи за рахунок
винагороди страхових
компанiй
Іншi витрати
Витрати на
благодійність з
обов’язком
коригування витрат у
податковому обліку
платника податку
Інші витрати з
обов’язком
коригування витрат у
податковому обліку
платника податку
Інші витрати без права
створення витрат у
податковому обліку
Інші витрати з правом
створення витрат у
податковому обліку
Фiнансовi витрати
Вiдсотки за кредит
Вiдсотки за кредит,
пов'язаний з веденням
господарської
дiяльностi
Вiдсотки за
користування
короткостроковими
кредитами банкiв,
пов’язаними з веденням
господарської
дiяльностi

Витрат

Небалансовий

Сума визнаних вират
повязаних з
організацією
виробництва

Списання на
рахунок 79
"Фінансові
результати"

Виписка банку,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії

630
136

9522

9521

952
9520

95111

95110

9511

95101

Вiдсотки за
користування
довгостроковими
кредитами банкiв,
пов’язаними з веденням
господарської
дiяльностi
Вiдсотки за кредит, не
пов'язаний з веденням
господарської
дiяльностi
Вiдсотки за
користування
короткостроковими
кредитами банкiв, не
пов’язаними з веденням
господарської
дiяльностi
Вiдсотки за
користування
довгостроковими
кредитами банкiв, не
пов’язаними з веденням
господарської
дiяльностi
Іншi фiнансовi витрати
Вiдсотки за договорами
фінансової оренди
активiв
Витрати, пов’язанi з
випуском, утриманням
та обiгом власних
цiнних паперiв
Іншi фiнансовi витрати

631
137

97

96

97650

97641
9765

97640

9764

976

975

974

972

971

963

962

961

Втрати вiд участi в
капiталi
Втрати вiд iнвестицiй в
асоцiйованi
пiдприємства
Втрати вiд спiльної
дiяльностi
Втрати вiд iнвестицiй в
дочiрнi пiдприємства
Іншi витрати
Собiвартiсть
реалiзованих
фiнансових iнвестицiй
Втрати вiд зменшення
корисностi активiв
Втрати вiд
неоперацiйних
курсових рiзниць
Уцiнка необоротних
активiв i фiнансових
iнвестицiй
Списання необоротних
активiв
Списання (крім
ліквідації) виробничих
необоротних активів
Ліквідаційна вартість та
податкове зобов’язання
з ПДВ
Інші витрати
Ліквідація виробничих
необоротних активів
Ліквідаційна вартість та
податкове зобов’язання
з ПДВ

Втрати
Витрат

Небалан-совий
Небалан-совий

Собівартість
реалізованих і
списаних фінансових
інвестцій,
необоротних активів,
майнових комплексів

Списання на
рахунок 79
"Фінансові
результати"

Акт на сисання
основних засобів,
ВКО, виписка банку,
розрахунковоплатіжна відомість

632
138

01

99

98

993

992

991

982

Клас 0. Позабалансові
рахунки
Орендованi необоротнi
активи За видами
активiв

Надзвичайнi витрати
Втрати вiд стихiйного
лиха
Втрати вiд техногенних
катастроф i аварiй
Іншi надзвичайнi
витрати

Податок на прибуток
вiд звичайної дiяльностi
Податок на прибуток
вiд надзвичайних подiй

981

977

9767

Інші витрати
Списання
невиробничих
необоротних активів
Ліквідація
невиробничих
необоротних активів
Іншi витрати звичайної
дiяльностi
Податок на прибуток

Небалансовий
Небалансовий

97651
9766

Витрат
Витрат

Повернення
орендодавцю та у
випадках
зарахування
заборгованості перед
орендодавцем за
орендовані
необоротні активи
на баланс
підприємства

Списання на
рахунок 79
"Фінансові
результати"

Сума визнаних вират
повязаних з
організацією
виробництва

Прийняття на облік
основних засобів,
нематеріальних
активів та інших
необоротних активів,
отриманих в
операційну оренду

Списання на
рахунок 79
"Фінансові
результати"

Нарахована сума
податку на прибуток

Документ, який
свідчить про
повернення обєкта
орендодавцю, акт
приймання-передачі
обєктів, що
орендуються, копія
інвентарної картки
обєкту, копія витягу з
інвентарної картки

Накладна, ВКО,
виписка банку,
рахунок,
розрахунковоплатіжна відомість,
довідка (розрахунок)
бухгалтерії

Довідка (розрахунок)
бухгалтерії

633
139

04

03

02

041
042

025

024

023

022

021

Непередбаченi активи й
зобов’язання
Непередбаченi активи
Непередбаченi
зобов’язання

Активи на
вiдповiдальному
зберiганнi
Устаткування,
прийняте для монтажу
Матерiали, прийнятi
для переробки
Матерiальнi цiнностi на
вiдповiдальному
зберiганнi
Товари, прийнятi на
комiсiю
Матерiальнi цiнностi
довiрителя
Контрактнi
зобов’язання За
видами зобов’язань
-

Наявність
непередбачених
(потенційних)
активів та
непередбачених
(потенційних)
зобовязань, видача
гарантій та
забезпечень

Виникнення
зобовязаь по
укладених
контрактах

Надходження
оборотних і
необоротних активів,
що тимчасово
знаходяться на
підприємстві та не є
його власністю

Вибуття оборотних і
необоротних
активів, що
тимчасово
знаходяться на
підприємстві та не є
його власністю, які
знаходяться у нього
на відповідальному
зберігання, прийняті
на комісію, у
переробку, до
монтажу, в довірче
управління тощо
Списання
контрактних
зобовязань у разі
виконання,
ліквідації, відмови
від виконання,
передачі або
продажу
зобовязання за
контрактом іншим
особам
Списання
непередбачених
(потенційних)
активів та
непередбачених
(потенційних)
зобовязань,
погашення
заборгованості, на
яку вони були
надані, та при
перенесенні
зобовязань за ними
на баланс

Рахунок, довідка
(розраунок)
бухгалтерії

Договір, розрахунко
(довідка) бухгалтерії

Договір, приймальнопередавальний акт

634
140

Списанi активи
Списана дебiторська
заборгованiсть
Невiдшкодованi нестачi
i втрати вiд псування
цiнностей
Перелiк списаних
малоцiнних та
швидкозношуваних
предметiв, строк
корисного
використання яких не
бiльше 1 року
Перелiк списаного
спецодягу та
спецвзуття, строк
корисного
використання якого не
бiльше одного року

07

074

073

072

Гарантiї та
забезпечення отриманi
За видами гарантiй та
забезпечень отриманих

06

071

Гарантiї та
забезпечення наданi За
видами гарантiй та
забезпечень наданих

05

-

Відображення нестач
і втрат, рішення щодо
винних осіб за якими
не прийняте, сум
безнадійної
дебіторської
заборгованості

Сума одержаних
гарантій та
забезпечень

Сума виданих
гарантій та
забезпечень

Списання внаслідок
погашення
заборгованості, на
яку вони були
надані, та при
перенесенні
заборгованості за
ними баланс
Списання внаслідок
погашення
заборгованості, на
яку вони були
надані, та при
перенесенні
заборгованості за
ними баланс
Зменшення суми
невідшкодованих
нестач і втрат від
псування цінностей
після вирішення
питання про
винуватців,
списання
безнадійної
дебіторської
заборгованості
Довідка (розрахунок)
бухгалтерії

Розрахунок (довідка)
бухгалтерії

Книга записів застав,
розрахунок (довідка)
бухгалтерії

635
141

074

073

072

071

Списанi активи
Списана дебiторська
заборгованiсть
Невiдшкодованi нестачi
i втрати вiд псування
цiнностей
Перелiк списаних
малоцiнних та
швидкозношуваних
предметiв, строк
корисного
використання яких не
бiльше 1 року
Перелiк списаного
спецодягу та
спецвзуття, строк
корисного
використання якого не
бiльше одного року

Гарантiї та
забезпечення отриманi
За видами гарантiй та
забезпечень отриманих

06

07

Гарантiї та
забезпечення наданi За
видами гарантiй та
забезпечень наданих

05

-

Відображення нестач
і втрат, рішення щодо
винних осіб за якими
не прийняте, сум
безнадійної
дебіторської
заборгованості

Сума одержаних
гарантій та
забезпечень

Сума виданих
гарантій та
забезпечень

Списання внаслідок
погашення
заборгованості, на
яку вони були
надані, та при
перенесенні
заборгованості за
ними баланс
Списання внаслідок
погашення
заборгованості, на
яку вони були
надані, та при
перенесенні
заборгованості за
ними баланс
Зменшення суми
невідшкодованих
нестач і втрат від
псування цінностей
після вирішення
питання про
винуватців,
списання
безнадійної
дебіторської
заборгованості

Довідка (розрахунок)
бухгалтерії

Розрахунок (довідка)
бухгалтерії

Книга записів застав,
розрахунок (довідка)
бухгалтерії

636
142

09

08

078

077

076

075

Амортизацiйнi
вiдрахування

Перелiк виданого
форменого одягу
працiвникам
залiзничного
транспорту
Перелiк списаних
iнших необоротних
активiв, строк
використання яких
бiльше одного року та з
граничною вартiстю 50
грн.
Перелiк списаного
спецодягу та
спецвзуття, строк
корисного
використання якого
бiльше одного року та з
граничною вартiстю 50
грн.
Проектно-кошторисна
документація з
капітального ремонту
основних засобів,
вартість якої списана на
витрати
Бланки суворого облiку
За видами бланкiв

-

-

Сума нарахованої
амортизації

Надходження бланків
суворого обліку

Наведення
аналітичних даних
про використаних
амортизаційних
відрахувань

Використання або
списання як
непридатних чи
таких, що не є в
наявності

Розрахунок
бухгалтерії

Бланки суворого
обліку, довідку
(розрахунок)
бухгалтерії, рахунок,
накладна

Навчально-методичне видання
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