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АВТОРКАПошук альтернативних джерел фінансування 

благодійними та громадськими організаціями

є причиною розвитку соціального

підприємництва. 

Але невизначеність законодавчого поля,

думка ДФС, яка часто змінюється з приводу

законності комерційної діяльності

неприбуткових організацій викликають

багато питань та навіть застережень з боку

благодійних та неприбуткових організацій.

 

Даний методичний матеріал базується на

правових засадах Господарського та

Податкового Кодексів України, подає

податковий та бухгалтерський облік

комерційних операцій у НПО, допоможе

внести необхідні зміни у статутні документи

організацій, зробити правильний розрахунок 

ціни на товари або послуги та врахувати всі

податкові нюанси, які супроводжують торгові

операції.
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Визначення понять для здійснення
підприємницької
діяльності громадськими
об’єднаннями та благодійними
організаціями
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1.

П�дприємництво - це самост�йна, �н�ц�ативна,

систематична, на власний ризик
господарська д�яльн�сть, що зд�йснюється
суб'єктами господарювання (п�дприємцями)

з метою досягнення економ�чних �
соц�альних результат�в та одержання
прибутку.

 

П�дприємництво є видом господарської
д�яльност� (ст. 42 Господарського Кодексу
України, далі - ГКУ). 
 

Господарська діяльність може
здійснюватися як з метою отримання
прибутку, так і без мети отримання
прибутку.
 

П�д господарською д�яльн�стю розум�ється
д�яльн�сть суб'єкт�в господарювання у сфер�
сусп�льного виробництва, спрямована на
виготовлення та реал�зац�ю продукц�ї,
виконання роб�т чи надання послуг
варт�сного характеру, що мають ц�нову
визначен�сть.

 

Господарська д�яльн�сть, що зд�йснюється
для досягнення економ�чних � соц�альних
результат�в та з метою одержання прибутку,

є підприємництвом, а суб'єкти
п�дприємництва - п�дприємцями. (ст. 3 ГКУ) 
Господарська д�яльн�сть може
зд�йснюватися � без мети одержання
прибутку (некомерц�йна господарська
д�яльн�сть).

 

Некомерційне господарювання - це
самост�йна систематична господарська
д�яльн�сть, що зд�йснюється суб'єктами
господарювання, спрямована на досягнення
економ�чних, соц�альних та �нших
результат�в без мети одержання прибутку
(ст. 52 ГКУ).
 

Непідприємницькими товариствами є
товариства, як� не мають на мет� одержання
прибутку для його наступного розпод�лу м�ж
учасниками (ст. 85 Цивільного Кодексу
України- далі ЦКУ).
 

Неп�дприємницьк� товариства (кооперативи,

кр�м виробничих, об'єднання громадян
тощо) та установи можуть поряд з� своєю
основною д�яльн�стю зд�йснювати
п�дприємницьку д�яльн�сть, якщо �нше не
встановлено законом � якщо ця д�яльн�сть
в�дпов�дає мет�, для якої вони були створен�,
та сприяє її досягненню (ст. 86 ЦКУ).
 

До таких належать юридичн� особи, що
в�дпов�дно до закону не мають на мет�
отримання прибутку. При цьому прибуток
вони отримувати можуть, але цей прибуток
не п�длягає розпод�лу м�ж його учасниками, а
має спрямовуватися на ф�нансування
д�яльност� ц�єї юридичної особи. Критер�єм
розмежування м�ж п�дприємницькими та
неп�дприємницькими товариствами
виступає не можлив�сть отримання чи
неотримання прибутку, а можлив�сть його
подальшого розподілу між учасниками
такого товариства.
 

Перел�к вид�в господарської д�яльност�, що
п�длягають л�цензуванню, а також перел�к
вид�в д�яльност�, п�дприємництво в яких
забороняється, встановлюються виключно
законом.

 

В розум�нн� Податкового Кодексу України
(далі- ПКУ), господарська діяльність -

д�яльн�сть особи, що пов’язана з
виробництвом (виготовленням) та/або
реал�зац�єю товар�в, виконанням роб�т,

наданням послуг, спрямована на отримання
доходу � проводиться такою особою
самост�йно та/або через свої в�докремлен�
п�дрозд�ли, а також через будь-яку �ншу
особу, що д�є на користь першої особи,

зокрема за договорами ком�с�ї, доручення та
агентськими договорами (п. 14.1.36 ПКУ).
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ВИСНОВКИ

1) неп�дприємницьк� товариства зд�йснюють
п�дприємницьку (господарську)  д�яльн�сть
без мети отримання прибутку якщо ця
д�яльн�сть в�дпов�дає мет�, для якої вони
були створен�, та сприяє її досягненню;

 

2) в процес� зд�йснення п�дприємницької
(некомерц�йної господарської) д�яльност�
неп�дприємницьк� товариства отримують
прибуток, але цей прибуток не п�длягає
розпод�лу м�ж його учасниками, а має
спрямовуватися на ф�нансування д�яльност�
неп�дприємницького товариства;

 

3) господарська д�яльн�сть в розум�нн�
Податкового кодексу – д�яльн�сть,

направлена на отримання доходу;

 

4) деяк� види господарської д�яльност�,
незалежно в�д суб’єкт�в зд�йснення,

п�длягають л�цензуванню (Закон про «Про
ліцензування видів господарської
діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015).

Правові засади здійснення
підприємницької діяльності
громадськими об’єднаннями та
благодійними організаціями

2.

Громадське об'єднання за орган�зац�йно-

правовою формою утворюється як
громадська орган�зац�я або громадська
сп�лка та зд�йснюють д�яльн�сть на п�дстав�
Закону України «Про громадськ� об’єднання»

№ 4572-VI в�д 22.03.2012р. (дал� - Закон про
громадськ� об’єднання) 

 

Громадське об'єднання з� статусом
юридичної особи є неп�дприємницьким
товариством, основною метою якого не є
одержання прибутку.
 

В�дпов�дно до ч. 3 ст. 21 абз. 2) Закону про
громадськ� об’єднання, громадськ�
орган�зац�ї та громадськ� сп�лки мають
право зд�йснювати в�дпов�дно до закону
п�дприємницьку д�яльн�сть безпосередньо,

якщо це передбачено статутом
громадського об'єднання, або через
створен� в порядку, передбаченому законом,

юридичн� особи (товариства, п�дприємства),

якщо така д�яльн�сть в�дпов�дає мет� (ц�лям)

громадського об'єднання та сприяє її
досягненню. 

 

В�домост� про зд�йснення п�дприємницької
д�яльност� громадським об'єднанням
включаються до Єдиного державного
реєстру юридичних ос�б, ф�зичних ос�б -

п�дприємц�в та громадських формувань.

 

Члени (учасники) громадського об'єднання
не мають права на частку майна
громадського об'єднання та не в�дпов�дають
за його зобов'язаннями. Доходи або майно
(активи) громадського об'єднання не
п�длягають розпод�лу м�ж його членами
(учасниками) � не можуть 

2.1. Правові засади здійснення
підприємницької діяльності
громадськими об’єднаннями.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
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використовуватися для вигоди будь-якого
окремого члена (учасника) громадського
об'єднання, його посадових ос�б (кр�м
оплати їх прац� та в�драхувань на соц�альн�
заходи) ч. 1 ст. 3 абз. 6 Закону про громадськ�
об’єднання).

 

 
ВИСНОВКИ

1) громадське об’єднання є
неп�дприємницьким товариством, яке
зд�йснює п�дприємницьку (господарську)

д�яльн�сть безпосередньо без мети
отримання прибутку, але з можлив�стю його
отримання;

 

2) члени (учасники) громадського
об'єднання не мають права розпод�ляти
прибуток в�д п�дприємницької д�яльност�,
який, в свою чергу, має спрямовуватися
на ф�нансування д�яльност� громадського
об’єднання, у тому числ� на оплату прац� та
в�драхувань на соц�альн� заходи;

 

3) п�дприємницька д�яльн�сть має
в�дпов�дати мет� (ц�лям) громадського
об'єднання та сприяти її досягненню.

2.2. Правові засади здійснення
підприємницької діяльності
благодійними організаціями

Метою благод�йних орган�зац�й не може
бути отримання і розподіл прибутку
серед засновник�в, член�в орган�в
управл�ння, �нших пов'язаних з ними ос�б, а
також серед прац�вник�в таких орган�зац�й
(ч. 1 ст. 11 Закону про благод�йну д�яльн�сть). 

 

При цьому благод�йн� орган�зац�ї мають
право зд�йснювати господарську д�яльн�сть
без мети отримання прибутку, яка сприяє
досягненню їх статутних ц�лей (ч. 4 ст. 16
Закону про благодійну діяльність). На
прац�вник�в благод�йних орган�зац�й
поширюється законодавство про працю,

загальнообов’язкове державне соц�альне
страхування та соц�альне забезпечення.

ВИСНОВКИ
1) благод�йна орган�зац�я є
неп�дприємницьким товариством, яке
зд�йснює господарську д�яльн�сть без мети
та можливост� отримання прибутку
(некомерц�йну господарську д�яльн�сть);

 

2) ц�на продукц�ї, виконання роб�т чи
надання послуг некомерц�йної
господарської д�яльност� не може м�стити
прибуток, а лише соб�варт�сть витрат, у тому
числ� витрати на оплату труда та соц�альн�
заходи прац�вник�в, як� безпосередньо
зд�йснюють господарську д�яльн�сть;

 

3) некомерц�йна господарська д�яльн�сть має
сприяти досягненню статутних ц�лей
благод�йної орган�зац�ї.

Благод�йна орган�зац�я - юридична особа
приватного права, установч� документи якої
визначають благод�йну д�яльн�сть в одн�й
чи к�лькох сферах, визначених Законом
«Про благод�йну д�яльн�сть та благод�йн�
орган�зац�ї» № 5073-VI в�д 05.07.2012р. (дал� -
Закон про благод�йну д�яльн�сть) , як
основну мету її д�яльност� та за
орган�зац�йно-правовою формою
утворюється як благод�йне товариство,

благод�йна установа чи благод�йний фонд.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
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Особливості оподаткування здійснення
підприємницької діяльності
громадськими об’єднаннями та
благодійними організаціями

утворена та зареєстрована в порядку,

визначеному законом, що регулює
д�яльн�сть в�дпов�дної неприбуткової
орган�зац�ї;
установч� документи якої (або установч�
документи орган�зац�ї вищого р�вня, на
п�дстав� яких д�є неприбуткова орган�зац�я
в�дпов�дно до закону) м�стять заборону
розпод�лу отриманих доход�в (прибутк�в)

або їх частини серед засновник�в
(учасник�в), член�в такої орган�зац�ї,
прац�вник�в (кр�м оплати їхньої прац�,
нарахування єдиного соц�ального внеску),

член�в орган�в управл�ння та �нших
пов’язаних з ними ос�б. Не вважається
розпод�лом отриманих доход�в
(прибутк�в) ф�нансування на утримання
такої неприбуткової орган�зац�ї, реал�зац�ї
мети (ц�лей, завдань) та напрям�в
д�яльност�, визначених її установчими
документами;

·установч� документи якої (або установч�
документи орган�зац�ї вищого р�вня, на
п�дстав� яких д�є неприбуткова орган�зац�я
в�дпов�дно до закону) передбачають
передачу актив�в одн�й або к�льком
неприбутковим орган�зац�ям в�дпов�дного
виду або зарахування до доходу бюджету
у раз� припинення юридичної особи (у
результат� її л�кв�дац�ї, злиття, под�лу,

приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до
Реєстру неприбуткових установ та
орган�зац�й.

Статус неприбутковост� та податок на
прибуток внасл�док зд�йснення
п�дприємницької д�яльност�
 

Умови зв�льнення в�д податку на
прибуток та вимоги щодо статусу
неприбутковост� м�стить  ст.133.4 ПКУ.

 

Неприбуткова організація відповідає
наступним вимогам:

для громадських об’єднань: 

для благод�йних орган�зац�й: 

Важливо! 
Внесен� до Реєстру неприбуткових
орган�зац�й громадськ� об’єднання та 

благод�йн� орган�зац�ї не сплачують податок
на прибуток з будь-яких доход�в, отриманих
в�д статутної д�яльност�, за умови,

що так� доходи (прибутки)

використовуються такою неприбутковою
орган�зац�єю виключно для ф�нансування
видатк�в на утримання такої неприбуткової
орган�зац�ї, реал�зац�ї мети (ц�лей, завдань)

та напрям�в д�яльност�, визначених її
установчими документами (ст. 133.4.2 ПКУ).

 

Додаткові роз’яснення податкової
щодо можливості здійснення
підприємницької діяльності:
 

Лист М�нф�ну в�д 06.02.2019  № 11210-09-

5/3214 

«...положення Кодексу не обмежують
можлив�сть зд�йснення громадськими
об’єднаннями, як� є неприбутковими
орган�зац�ями для ц�лей оподаткування
податком на прибуток п�дприємств,

п�дприємницької д�яльност� для досягнення
мети, заради якої вони були створен�, а саме
виключно для ф�нансування видатк�в на
утримання такої неприбуткової орган�зац�ї,
реал�зац�ї мети (ц�лей, завдань) та напрям�в
д�яльност�, визначених її установчими
документами…»

 

Лист ДФС в�д 07.07.15р. № 14091/6/99-99-99-

19-02-15 

«...внесен� до Реєстру благод�йн� орган�зац�ї
не сплачують податок на прибуток з будь-

яких доход�в, отриманих в�д статутної
д�яльност�, за умови, що так� доходи
(прибутки) використовуються такою
неприбутковою орган�зац�єю виключно для
ф�нансування видатк�в на утримання такої
неприбуткової орган�зац�ї, реал�зац�ї мети
(ц�лей, завдань) та напрям�в д�яльност�,
визначених її установчими документами
(п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу)».

3.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3214201-19
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/64381.html
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Положення п. 133.4 ст. 133 ПКУ не м�стять
застережень щодо перебування
неприбуткової орган�зац�ї у Реєстр�
платник�в податк�в на додану варт�сть, якщо 

її д�яльн�сть вимагає зареєструватися
платником податку на додану варт�сть.

Обов’язкова реєстрац�я платником ПДВ
виникає у неприбуткової орган�зац�ї за
загальним правилом (пп.181.1. ПКУ), а саме:

 

«У раз� якщо загальна сума в�д зд�йснення
операц�й з постачання товар�в/послуг, що
п�длягають оподаткуванню, у тому числ� з
використанням локальної або глобальної
комп’ютерної мереж�, нарахована (сплачена)

так�й особ� протягом останн�х 12

календарних м�сяц�в, сукупно перевищує
1000000 гривень (без урахування податку
на додану варт�сть».

 

П�длягають оподаткуванню ПДВ операц�ї з
постачання товарів/робіт/послуг, м�сце
постачання яких розташоване на митн�й
територ�ї України, в�дпов�дно до статт�
186 ПКУ, у тому числ� операції з
безоплатної передачі (пп.185.1 а) ПКУ).

 

П�д постачанням товарів розум�ється будь-

яка передача права на розпоряджання
товарами як власник, у тому числ� продаж,

обм�н чи дарування такого товару, а також
постачання товар�в за р�шенням суду
(підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

 

П�д постачанням послуг розум�ється будь-

яка операц�я, що не є постачанням товар�в,

чи �нша операц�я з передач� права на
об’єкти права �нтелектуальної власност� та
�нш� нематер�альн� активи чи надання �нших
майнових прав стосовно таких об’єкт�в
права �нтелектуальної власност�, а також
надання послуг, що споживаються в процес�
вчинення певної д�ї або провадження певної
д�яльност� (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті
14 ПКУ).

надходження в�д продажу самост�йно
виготовленої продукц�ї (у т.ч. сувен�рної
продукц�ї);
надходження в�д укладених договор�в на
надання консультац�йних послуг;

надходження в�д надання послуг з
орган�зац�ї р�зноман�тних заход�в;

надходження за осв�тн� послуги (трен�нги
тощо);

надходження в�д надання прим�щення в
оренду (суборенду);

надходження в�д продажу актив�в.

Приклади господарської
(підприємницької) діяльності, яка є
об’єктом оподаткування ПДВ:

 

П�сля досягнення протягом останн�х 12

календарних м�сяц�в, суми надходжень в�д
наданих роб�т та послуг/товар�в, що  сукупно
перевищить 1 000 000,00 гривень у
неприбутков�й орган�зац�ї виникає обов’язок
зареєструватись платником ПДВ.

 

Отримання пасивних доход�в (у т.ч. в�д
укладених договор�в роялт�) не є операц�єю
з продажу товар�в/послуг, тому не являється
об’єктом оподаткування ПДВ. При отриманн�
пасивних доход�в неприбутковою
орган�зац�єю в любих розм�рах  обов’язок
реєстрац�ї платником ПДВ у неприбуткової
орган�зац�ї не виникає.

Статус неприбутковості та ПДВ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print#n4496
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Бухгалтерській облік та відображення в
звітності здійснення підприємницької
діяльності громадськими об’єднаннями
та благодійними організаціями

Методолог�чн� засади формування
у бухгалтерському обл�ку �нформац�ї про
доходи в�д зд�йснення господарської
д�яльност� (окр�м доход�в в�д оренди)

та її розкриття у ф�нансов�й зв�тност�
визначає П(С)БО 15 «Дох�д».

Приклад відображення операцій з ведення господарської діяльності

Методолог�чн� засади формування
у бухгалтерському обл�ку �нформац�ї про
оренду необоротних актив�в та її розкриття у
ф�нансов�й зв�тност� визначає П(С)БО 14

«Оренда».

4.
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В�дображення результат�в п�дприємницької
д�яльност� в податков�й зв�тност�
в�дбувається на п�дстав� Листа М�нф�ну в�д
06.02.2019  № 11210-09-5/3214

 

«…Результати п�дприємницької д�яльност�
громадськ� об'єднання в�дображають у Зв�т�
про використання доход�в (прибутк�в)

неприбуткової орган�зац�ї, форма якого
затверджена наказом М�н�стерства ф�нанс�в
України в�д 17.06.2016 р. № 553,

зареєстрованим у М�н�стерств� юстиц�ї
України 07.07.2016 р. за №932/29062, та
в�дпов�дно до пункту 46.2 статт� 46 Кодексу
подають його разом �з ф�нансовою зв�тн�стю
контролюючому органу за м�сцем реєстрац�ї
громадського об'єднання як платника
податк�в».

Сума доход�в в�д зд�йснення
п�дприємницької д�яльност� в�дображається
в рядку 1.11 «Інш� доходи», витрати - в рядку
2.6. «Інш� витрати (видатки)». В приклад� 1 -
сума доход�в дор�внює сум� витрат - 10000

грн, сума витрат- 9000 грн; в приклад� 2 -

сума доход�в дор�внює 20000 грн., сума
витрат  - 20000 грн.

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3214201-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0932-16#n15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2755-17#n1148
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Застосування РРО в процесі здійснення
підприємницької діяльності

За загальним правилом, суб’єкти
господарювання, як� зд�йснюють
розрахунков� операц�ї в гот�вков�й та/або
безгот�вков�й форм� (�з застосуванням
плат�жних карток, плат�жних чек�в, жетон�в
тощо) при продажу товар�в (наданн� послуг)

у сфер� торг�вл�, громадського харчування та
послуг, а також операц�ї з приймання гот�вки
для подальшого її переказу зобов’язані
проводити розрахункові операції на
повну суму покупки (надання послуги)
через зареєстрован�, опломбован� у
встановленому порядку та переведен� у
ф�скальний режим роботи реєстратори
розрахункових операц�й з роздрукуванням
в�дпов�дних розрахункових документ�в, що
п�дтверджують виконання розрахункових
операц�й та видавати особ�, яка отримує або
повертає товар, отримує послугу або
в�дмовляється в�д неї, включаючи т�,
замовлення або оплата яких зд�йснюється з
використанням мереж� Інтернет, при
отриманн� товар�в (послуг) в обов’язковому
порядку розрахунковий документ
встановленої форми на повну суму
проведеної операц�ї.
 

Реєстратори розрахункових операцій та
розрахункові книжки не застосовуються
при здійсненні торгівлі продукцією
власного виробництва (кр�м техн�чно
складних побутових товар�в, що п�длягають
гарант�йному ремонту, а також л�карських
засоб�в та вироб�в медичного призначення)

п�дприємствами, установами � орган�зац�ями
ус�х форм власност�, кр�м п�дприємств
торг�вл� та громадського харчування, у раз�
проведення розрахунк�в у касах цих
п�дприємств, установ � орган�зац�й з
оформленням прибуткових � видаткових
касових ордер�в та видачею в�дпов�дних
квитанц�й, п�дписаних уповноваженою
особою в�дпов�дного суб’єкта
господарювання.

Висновок: продаж власно виробленої
сувен�рної продукц�ї не потребує
застосування реєстратор�в розрахункових
операц�й.

 

Інш� види розрахункових операц�й в
гот�вков�й та/або в безгот�вков�й форм� (�з
застосуванням плат�жних карток, плат�жних
чек�в, жетон�в тощо) при продажу товар�в
(наданн� послуг) потребують застосування
реєстратор�в розрахункових операц�й.

Неприбуткова орган�зац�я зобов'язана
розробити та затвердити внутр�шн�м
документом порядок оприбуткування гот�вки
в кас�, у якому максимально врахувати
особливост� роботи (внутр�шн�й трудовий
розпорядок, режим роботи, порядок та
особливост� здавання гот�вкової виручки
(гот�вки) до банку).

5.



1 1

Алгоритм дій в процесі розбудови
підприємницької діяльності

Етап 1. Перев�рка статутних документ�в
неприбуткової орган�зац�ї (громадського
об’єднання та благод�йної орган�зац�ї) на
предмет можливост� зд�йснення
п�дприємницької (господарської) д�яльност�. 
 

Фрагмент статуту громадського
об’єднання
 

Розд�л «Громадська орган�зац�я має право»:

зд�йснювати п�дприємницьку д�яльн�сть
безпосередньо, якщо така д�яльн�сть
в�дпов�дає мет� (ц�лям) громадського
об'єднання та сприяє її досягненню» 

 

Розд�л «Джерела надходження � порядок
використання кошт�в та �ншого майна
громадського об'єднання»: 

доходи в�д зд�йснення п�дприємницької
д�яльност� 
 

 

 

Фрагмент статуту благодійної організації
 

Розд�л «Джерела актив�в (доход�в), порядок
контролю � зв�тност� благод�йної орган�зац�ї»
благод�йн� орган�зац�ї мають право
зд�йснювати господарську д�яльн�сть без
мети одержання прибутку, що сприяє
досягненню їх статутних ц�лей
 

Етап 2. Уповноважений орган приймає
р�шення щодо виду п�дприємницької в
громадських об’єднаннях та господарської
д�яльност� без мети одержання прибутку – в
благод�йних орган�зац�ях.

 

Важливо! В р�шенн� уповноваженого органу
щодо вибору виду п�дприємницької
д�яльност� необх�дно вказати яким чином
п�дприємницька, господарська без
отримання прибутку д�яльн�сть в�дпов�дає
мет� (ц�лям) громадського об'єднання або
благод�йної орган�зац�ї  та сприяє її
досягненню.

 

Етап 3. Обрати в�дпов�дн� КВЕДи, що
в�дпов�дають виду п�дприємницької
д�яльност� в громадському об’єднанн� та
господарської д�яльност� без отримання
прибутку - в благод�йн�й орган�зац�ї
 

 

Приклади

6.
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у розд�л� «Перел�к зм�н» ставимо в�дм�тку в
пол� 14 «Зм�на вид�в економ�чної
д�яльност� юридичної особи»;

у в�дпов�дн�й таблиц� включаємо/

виключаємо т�льки т� види д�яльност�, як�
бажаємо додати/прибрати (ставимо
в�дм�тку в пол� «Вкл.» або «Викл.»);

кожну стор�нку форми № 3 засв�дчуємо
п�дписом кер�вника.

в громадському об’єднанн�, яке зд�йснює
п�дприємницьку д�яльн�сть, прибуток
може бути закладений в ц�ну одиниц�
товару чи послуги;

в благод�йн�й орган�зац�й ц�на дор�внює
соб�вартост�.

Етап 4. Внести обран� КВЕДи в ЄДР 

 

Скласти заяву про держреєстрац�ю зм�н у
в�домост� про юридичну особу, що м�стяться
в ЄДР (Форма №3, затверджена наказом
М�н’юсту в�д 18.11.2016 р. № 3268/5)

 

Деякі поради щодо складання форми
№3:
 

 

Перев�рити в�домост� про юридичну особу (у
тому числ� про види д�яльност�) можна також
безкоштовно на портал� електронних
серв�с�в (https://kap.minjust.gov.ua/) або
зробити безкоштовний запит
(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) 

 

Етап 5. Зробити розрахунок соб�вартост� та
ц�ни на готову продукц�ю (послуги). 

 

При здійсненні розрахунків вартості
товару чи послуги, необхідно пам’ятати:
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16
https://kap.minjust.gov.ua/
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

